
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ХX  сесія    VIІ _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
  22 лютого 2018 року                 м. Ужгород                                 № 1017                                 

                             

Про затвердження 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. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

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

родинам: 

 1.1. 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. 

 1.2. 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. 

 1.3. 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. 

 1.4. 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. 

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

2110100000:56:001:0237) площею 0,0654 га для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі вул. Панаса 

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

 1.6. 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. 

 1.7. 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. 

 1.8. 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. 

 1.9. 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. 

 1.10. 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. 

 1.11. 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. 

 1.12. 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. 

 1.13. 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. 

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

Міський голова                                                                                      Б. Андріїв 


