
                              

 

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород                                              

                                 

Про затвердження та надання  

дозволів на розробку проектів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок 

 

Розглянувши заяви фізичних осіб, враховуючи генеральний план 

забудови міста Ужгород, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 20, 79-1, 92, 118, 

121- 123, 125-126, 186 Земельного кодексу України, Законів України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

земель державної та комунальної власності", "Про Державний земельний 

кадастр", "Про державну реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень", "Про землеустрій",  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) 

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

  

 1.1. Гр. Поповичу Олександру Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської поз. 99. 

1.2. Гр. Сулимі Віктору Івановичу земельної ділянки площею 0,0603 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської поз. 97. 

1.3. Гр. Боберському Олегу Петровичу земельної ділянки площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 175. 

1.4. Гр. Готрі Сергію Йосифовичу земельної ділянки площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 172. 

1.5. Гр. Дяковичу Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 173. 

1.6. Гр. Федьо Ярославу Івановичу земельної ділянки площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 174. 

1.7. Гр. Молдавчуку Василю Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 176. 

1.8. Гр. Кондратюку Василю Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0054 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ» ряд 10 місце 9,10. 

1.9. Гр. Вакарову Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0050 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ» ряд Б поз. 52, 53. 

1.10. Гр. Смик Андрію Іллічу земельної ділянки площею 0,0045 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ» ряд Г 

місце 31, 32. 

1.11. Гр. Лихенку Івану Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0050 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ»                 

ряд Ж місце 17,18. 

1.12. Гр. Микуляку Василю Івановичу земельної ділянки площею             

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Івана Запісочного, б/н. 

 1.13. Гр. Хміль Петру Петровичу земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Іштвана Мартона. 

  - Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16.10.2015 

року № 1861 в частині надання дозволу гр. Хміль Петру Петровичу на 

підготовку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 1) поз. 45 а 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.14. Гр. Сільбер Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0947 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Університетської –вул. Теодора 

Ромжі. 

1.15. Гр. Голованову Олексію Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                     

поз. 158. 

1.16. Гр. Бемак Вадиму Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0605 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2 поз. 156. 

1.17. Гр. Струж Степану Васильовичу земельної ділянки площею      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                

поз. 169. 

1.18. Гр. Семенову Олександру Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 168. 

1.19. Гр. Приміч Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 171. 

1.20. Гр. Рубіш Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 100. 

1.21. Гр. Комарницькому Валерію Романовичу земельної ділянки площею  

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорській, поз. 99. 

 1.22. Гр. Тарахонич Олексію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0602 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 180 з подальшою передачею її у власність. 

 - Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16 жовтня 

2015 року № 1861 «Про надання дозволу на підготовку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1,2) 

учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання                         

гр. Тарахонич О.М. земельної ділянки площею 0,0700 га поз. 70 а визнати 

таким, що втратив чинність. 

1.23. Гр. Сивохопу Артему Валерійовичу земельної ділянки площею                     

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Університетської. 

1.24.   Гр. Дей Євгену Леонідовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, б/н. 

1.25. Гр. Семакову Валентину Вікторовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, б/н. 

1.26. Гр. Майбороді Павлу Олексійовичу земельної ділянки площею      

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, б/н. 

1.27. Гр. Митровичу Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, б/н. 

1.28. Гр. Закусило Артему Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                        

поз. 67. 

1.29. Гр. Бринзей Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0603 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській, поз. 96. 

1.30. Гр. Лазур Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0603 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, поз. 94. 
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 1.31. Гр. Волянюк Ганні Іванівні земельної ділянки площею 0,0630 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської, поз. 93 з подальшою передачею її у власність. 

  - Пункт 1.5. рішення VI сесії міської ради VII скликання від 30.08.2016 

року № 362 в частині надання дозволу гр. Волянюк Г.І. на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської  

визнати таким, що втратив чинність. 

1.32. Гр. Марухлиничу Івану Петровичу земельної ділянки площею      

0,0699 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

1.33. Гр. Лемак Миколі Олександровичу земельної ділянки площею                      

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Героїв. 

 

 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) та їх 

родинам: 

 2.1. Гр. Ковачу Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0253) площею 0,0654 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 23 та передати її у власність. 

 2.2. Гр. Немешу Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0256) площею 0,0612 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі вул. Панаса 

Саксаганського (масив 2), поз. 3 та передати її у власність. 

 2.3. Гр. Ур Золтану Франтішковичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0241) площею 0,0654 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 26 та передати її у власність. 

 2.4. Гр. Машкаринцю Івану Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0262) площею 0,0612 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 8 та передати її у власність. 

 2.5. Гр. Третьяк Ользі Платонівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0237) площею 0,0654 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі вул. Панаса 

Саксаганського (масив 2), поз. 15 та передати її у власність. 

 2.6. Гр. Третьяк Віталію Іллічу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0236) площею 0,0654 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі вул. Панаса 

Саксаганського (масив 2), поз. 11 та передати її у власність. 

 2.7. Гр. Клин Вячеславу Станіславовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0247) площею 0,0654 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 16 та передати її у власність. 
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 2.8. Гр. Лазорку Віталію Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0249) площею 0,0654 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 17 та передати її у 

власність. 

 2.9. Гр. Шайбакову Діларіту Гаднановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0244) площею 0,0654 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 18 та передати її у власність. 

 2.10. Гр. Гумен Михайлу Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0239) площею 0,0654 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 13 та передати її у власність. 

 2.11. Гр. Розлуцькому Івану Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0238) площею 0,0654 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 12 та передати її у 

власність. 

 2.12. Гр. Горвату Олександру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0259) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 7 та передати її у 

власність. 

 2.13. Гр. Кушіль Івану Никифоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0250) площею 0,0612 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 5 та передати її у власність. 

 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 


