
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород                                                                         

  

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, 40, 79-1, 92, 118, 122 - 126, 

186 Земельного кодексу України, Закону України  "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності", Законів України "Про Державний земельний кадастр", 

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

"Про землеустрій", "Про оренду землі"  

 

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. Мазуру Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0156) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 160 та передати її у власність. 

 1.2. Гр. Закусило Артему Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0157) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 67 та передати її у власність. 

 1.3. Гр. Котик Олександру Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0830) площею 0,0510 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 9 та передати її у власність. 

  1.4. Гр. Дубровському Роману Богдановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0820) площею 0,0648 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 73 та передати її у власність. 



 1.5. Гр. Далекорею Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1802) площею 0,0978 га для будівництва та обслуговування 

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

та передати її у власність. 

 1.6. Гр. Шоляку Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1801) площею 0,0942 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

 1.7. Гр. Ковеню Анатолію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0823) площею 0,0617 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 70 та передати її у власність. 

 1.8. Гр. Котик Валерію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0839) площею 0,0618 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 66 та передати її у власність. 

 1.9. Гр. Волк Дмитру Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0045) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 139 «б» та передати її у власність. 

 1.10. Гр. Сулимі Віктору Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0880) площею  0,0603 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 97 та передати її у власність. 

 1.11. Гр. Штепенку Дмитру Валерійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0858) площею 0,0603 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Загорській, поз. 89 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Буковському Івану Ласловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0827) площею 0,0603 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Загорській, поз. 102 та передати її у власність. 

1.13. Гр. Єгорову Сергію Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0161) площею 0,0606 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 178 та передати її у власність. 

1.14.  Гр. Шведі Андрію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0883) площею 0,0603 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Загорській, поз. 86 та передати її у власність. 

1.15. Гр. Лопачак Михайлу Богдановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:40:001:0077) площею 0,0847 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

кварталу «Сосновий» та передати її у власність. 



 1.16. Гр. Свистак Павлу Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0302) площею 0,0776 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 8- Березня та 

передати її у власність. 

 1.17. Гр. Савіцькому Володимиру Дмитровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:20:001:0301) площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. 8- Березня та передати її у власність. 

 1.18. Гр. Дароличу Артуру Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0303) площею 0,0908 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 8- 

Березня та передати її у власність. 

 1.19. Гр. Самусь Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0300) площею 0,0750 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. 8- Березня та передати її у власність. 

 1.20. Гр. Гендер Олександру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0305) площею 0,0980 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд                 

по вул. 8- Березня та передати її у власність. 

 1.21. Гр. Боринському Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0304) площею 0,0750 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. 8- Березня та передати її у власність. 

 1.22. Гр. Вишневському Владиславу Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0162) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 177 та передати її у власність. 

 1.23. Гр. Надь Еріку Михайловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0165) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. 

Собранецької (масив 2), поз. 58 «б» та передати її у власність.  

 1.24. Гр. Боберському Олегу Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0163) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 175 та передати її у власність. 

1.25. Гр. Комарницькому Валерію Романовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0884) площею 0,0603 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 98 та передати її у власність. 

1.26. Гр. Бурчик Андрію Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0380) площею 0,0665 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Стефаника та передати її у власність. 



1.27. Гр. Коцюрубі Денису Валерійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0381) площею 0,0734 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Стефаника та передати її у власність. 

1.28. Гр. Загорулько Валентину Олеговичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0164) площею 0,0622 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 92 та передати її у власність. 

1.29. Гр. Прислупському Владиславу Емільовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:42:001:0625) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Олександра Грибоєдова та 

передати її у власність. 

1.30. Гр. Морозюк Едуарду Артуровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0040) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 141 «б» та передати її у власність. 

1.31. Гр. Фетько Володимиру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0828) площею 0,0630 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 2 та передати її у власність. 

1.32. Гр. Григоренку Степану Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0344) площею 0,0662 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Далекої та передати її у власність. 

1.33. Гр. Барна Івану Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0836) площею 0,0605 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 54 та передати її у власність. 

1.34. Гр. Шикулі Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:40:001:0078) площею 0,0895 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Іршавської та передати її у власність. 

1.35. Гр. Россоха Сергію Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0803) площею 0,0703 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Загорській та передати її у власність. 

1.36. Гр. Руденко Василю Євгеновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0168) площею 0,0643 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Університетської та передати її у власність. 

1.37. Гр. Шахайді Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:40:001:0079) площею 0,0623 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 26 та передати її у власність. 



1.38. Гр. Кость Іллі Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0878) площею 0,0612 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 55 та передати її у власність. 

1.39. Гр. Ігнатовичу Ігорю Богдановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0785) площею 0,0064 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд Б, поз. 72, 73 та 

передати її у власність. 

1.40. Гр. Прокоф’єву Євгенію Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0783) площею 0,0044 га для 

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

поз. 67, 68 та передати її у власність. 

1.41. Гр. Білецькому Денису Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1803) площею 0,0719 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, б/н та передати її у власність. 

1.42. Гр. Шурдуці Андрію Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0514) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Володимирській та передати її у власність. 

1.43. Гр. Бартош Віктору Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0513) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Володимирській та передати її у власність. 

1.44. Гр. Корнієнку Андрію Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0515) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській та передати її у 

власність. 

1.45. Гр. Жабському Денису Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0521) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Володимирській та передати її у власність. 

1.46. Гр. Сабадошу Сергію Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:46:001:0296) площею 0,0450 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Укропному, 9 та передати її у власність. 

1.47. Гр. Галасник Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:46:001:0297) площею 0,0471 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

пров. Укропному, 1 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 


