
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XIV_  сесія    VІI _  скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 липня 2017 року                    м. Ужгород                                 № 732                                

  

Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок 

 

Розглянувши звернення голови правління громадської організації  

«Закарпатська обласна спілка ветеранів війни» Куцкір М.С. 24.04.2017 року      

№ 11 та 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. Любару Михайлу Йосиповичу земельної ділянки площею     

0,0847 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській. 

 1.2. Гр. Парфенюк Роману Романовичу земельної ділянки площею    

0,0652 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз.182. 

 - 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. Парфенюк Р.Р. земельної ділянки площею 0,0700 га в районі                                      

вул. Собранецької (масив 1) поз. 17 «а» визнати таким, що втратив чинність.  
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1.3. Гр. Опаленик Євгенію Михайловичу земельної ділянки 

площею 0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.4. Гр. Стебельському Олександру Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.5. Гр. Тищик Сергію Ростиславовичу земельної ділянки площею  0,0900 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Стефаника, поз. 13. 

1.6. Гр. Довганичу Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Стефаника, поз. 14. 

1.7. Гр. Клим Володимиру Івановичу земельної ділянки площею     0,0900 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Стефаника, поз. 15. 

 1.8. Гр. Шахайді Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0623 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі «Сосновий», поз. 26. 

 1.9. Гр. Шуфричу Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0800 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій, поз. 107 б (масив 2). 

 1.10. Гр. Самолюку Роману Валерійовичу земельної ділянки площею 

0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

 1.11. Гр. Мартинюку Дмитру Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0616 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Зелемірської. 

 1.12. Гр. Кільган Мелані Іванівні, як дружині померлого учасника 

бойових дій земельної ділянки площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Загорській, поз. 29. 

1.13. гр. Цоглі Олександру Ярославовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ярослава Мудрого. 

 - Пункт 1.5. рішення III сесії міської ради VII скликання від 31 травня 

2016 року № 234 «Про затвердження, надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

надання гр. Цогла О.Я. земельної ділянки площею 0,0600 га по                                  

вул. Миколаївській визнати таким, що втратив чинність.  

1.14. Гр. Фаркашу Едуарду Степановичу земельної ділянки площею 

0,0015 га під плямою гаража для будівництва індивідуальних гаражів по                     

вул. Баб’яка, б/н. 

1.15. Гр. Дячуку Дмитру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0015 га під плямою гаража для будівництва індивідуальних гаражів по                    

вул. Баб’яка, б/н. 
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1.16. Гр. Куровському Дмитру Ярославовичу земельної ділянки 

площею 0,0015 га під плямою гаража для будівництва індивідуальних гаражів 

по вул. Баб’яка, б/н. 

1.17. Гр. Богонському Сергію Стаховичу земельної ділянки площею 

0,0015 га під плямою гаража для будівництва індивідуальних гаражів по                       

вул. Баб’яка. 

1.18. Гр. Тихоновському Валерію Тимофійовичу земельної ділянки 

площею 0,0015 га під плямою гаража для будівництва індивідуальних гаражів 

по вул. Баб’яка. 

1.19. Гр. Ланецькому Сергію Алімовичу земельної ділянки площею 

0,0015 га під плямою гаража для будівництва індивідуальних гаражів по                     

вул. Баб’яка. 

1.20. Гр. Куцевалову Олексію Сергійовичу земельної ділянки  площею 

0,0665 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стефаника. 

 1.21. Гр. Бурчик Андрію Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0665 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Стефаника. 

 1.22. Гр. Ярошу Сергію Володимировичу земельної ділянки площею  

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

1.23. Гр. Митровці Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0717 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Стефаника. 

1.24. Гр. Малику Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею   0,0814 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в мікрорайоні «Сосновий». 

1.25. Гр. Філатову Ігорю Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській, 164. 

1.26. Гр. Прощалигіну Андрію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0779 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. М.Амосова (р-н вул. Озерної). 

1.27. Гр. Касич Миколі Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0950 га 

для ведення особистого селянського господарства по                                                  

вул. Собранецькій, поз. 37. 

1.28. Гр. Губковичу Андрію Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0075 га для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів (на 

території гаражного кооперативу «Політ») по вул. Гвардійській, поз. 25. 

1.29. Гр. Шевчуку Василю Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0977 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Маресьєва. 

1.30. Гр. Пап Віктору Олександровичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Тельмана. 

1.31. Гр. Тарновецькому Віталію Івановичу земельної ділянки площею 

0,0652 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2)                            

поз. 182 «а». 

1.32. Гр. Федьо Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в мікрорайоні «Сосновий». 

1.33. Гр. Кравцю Максиму Віталійовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2) поз.117. 

1.34. Гр. Петрунь Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0973 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.35. Гр. Кондраш Василю Васильовичу земельної ділянки площею  

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.36. Гр. Огурчак Дмитру Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської. 

1.37. Гр. Карпинцю Василю Івановичу земельної ділянки площею                              

0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 57. 

 1.38. Гр. Вегеш Павлу Павловичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 183 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. Вегеш П.П. земельної ділянки площею 0,0700 га поз. 1 а визнати таким, що 

втратив чинність. 

 1.39. Гр. Дем`яну Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0694 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Північної (вул. Солов`їної). 

 1.40. Гр. Гунтею Олександру Віталійовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Високій. 

  1.41. Гр. Дурневичу Антону Антоновичу земельної ділянки площею 

0,0845 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Університетської. 

 1.42. Гр. Дружина Вадиму Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 195. 

 1.43. Гр. Шаркадію Ігорю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0605 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 78. 
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 1.44. Гр. Кость Іллі Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0612 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської, поз. 55. 

 1.45. Гр. Русенко Олександру Йосиповичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 194 

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. Русенко 

О.Й. земельної ділянки площею 0,0700 га поз. 13 а визнати таким, що втратив 

чинність. 

 1.46. Гр. Куцюрюбі Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0665 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Стефаника. 

 1.47. Гр. Писарук Євгену Ігоровичу земельної ділянки  площею 0,0665 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Стефаника 

 1.48. Гр. Біжику Івану Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0900 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Зелемирській, 32. 

 1.49. Гр. Грицюку Роману Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Героїв, б/н. 

 

2. Надати учасникам бойових дій, інвалідам війни в Афганістані 

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  в районі вул. Саксаганського з подальшою передачею їх у 

власність: 

 

 2.1. Гр. Дюгову Станіславу Емеріховичу земельної ділянки площею 

0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2),                 

поз. 10.  

 2.2. Гр. Машкаринцю Івану Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2), поз. 8.  

 2.3. Гр. Лазорко Віталію Івановичу земельної ділянки площею 0,0654 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2), поз. 17.  

 2.4. Гр. Горвату Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2), поз. 7.  

 2.5. Гр. Юска Володимиру Петровичу земельної ділянки площею      

0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2), поз. 2.  
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 2.6.  Гр. Немеш Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0612 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2), поз. 3.  

 2.7. Гр. Щекотурову Олександру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2), поз. 6.  

 2.8. Гр. Шайбакову Діларіту Гаднановичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2),                 

поз. 18.  

 2.9. Гр. Кушіль Івану Никифоровичу земельної ділянки площею 0,0612 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2), поз. 5.  

 2.10. Гр. Продан Олексію Георгійовичу земельної ділянки площею          

0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2), поз. 1.  

 2.11. Гр. Гумен Михайлу Петровичу земельної ділянки площею 0,0654 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2), поз. 13.  

 2.12. Гр. Клин Вячеславу Станіславовичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2),                        

поз. 16.  

 2.13. Гр. Брагінцю Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2), поз. 4.  

 2.14. Гр. Анікеєву Павлу Борисовичу земельної ділянки площею 0,0612 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2), поз. 9.  

 2.15. Гр. Третьяку Віталію Іллічу земельної ділянки площею 0,0654 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2), поз. 11.  

 2.16. Гр. Третьяк Ользі Платонівні земельної ділянки площею 0,0654 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2),       поз. 15.  

 2.17. Гр. Розлуцькому Івану Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2),                  

поз. 12.  

 2.18. Гр. Гичка Антону Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2),                    

поз. 14.  

 2.19.  Гр. Стрижовець Людмилі Миколаївні земельної ділянки площею 

0,0618 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 37.  
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 2.20.  Гр. Томинцю Віктору Олексійовичу земельної ділянки 

площею 0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2),         

поз. 20.   

 2.21. Гр. Давимука Ігору Ярославовичу земельної ділянки площею            

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2),         

поз. 21.   

 2.22. Гр. Зубенку Степану Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2),                   

поз. 22.   

 2.23. Гр. Голінко Івану Павловичу земельної ділянки площею 0,0654 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2), поз. 24.   

 2.24. Гр. Ковачу Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею     

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2),       

поз. 23.   

 2.25. Гр. Анісімову Володимиру Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2),                      

поз. 25.   

2.26. Гр. Ур Золтану Франтішковичу земельної ділянки площею     

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2),                     

поз. 26.   

 

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

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх в оренду: 

 

- Гр. Терьошкіну Євгенію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0400 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Попадинця                                 

(вул. Плеханова), 28. 

 

4. Відмовити у наданні учасникам бойових дій (в тому числі 

учасникам АТО) дозволів на підготовку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок: 

  

 4.1. Гр. Коробову Андрію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Другетів, б/н оскільки земельна 

ділянка перебуває в постійному користуванні Управління поліції охорони в 

Закарпатській області. 
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4.2. Гр. Танчинцю Михайлу Михайловичу земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Виноградній у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

4.3. Гр. Шигимага Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0640 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стефаника оскільки земельна ділянка 

перебуває в користуванні інших громадян. 

4.4. Гр. Дубовому Олександру Івановичу земельної ділянки площею 

0,0664 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стефаника оскільки земельна ділянка 

перебуває в користуванні інших громадян. 

4.5. Гр. Петрище Олександру Федоровичу земельної ділянки площею 

0,0672 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стефаника оскільки земельна ділянка 

перебуває в користуванні інших громадян. 

4.6. Гр. Зінчуку Антону Леонідовичу земельної ділянки площею 0,0706 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Стефаника оскільки земельна ділянка перебуває в користуванні 

інших громадян. 

 4.7. Гр. Тіхонову Павлу Олексійовичу земельної ділянки площею   0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Богомольця у зв’язку із невідповідністю містобудівній 

документації. 

 4.8. Гр. Бобаль Олегу Елеміровичу земельної ділянки площею 0,0800 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Минайській, 28 на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури. 

 4.9. Гр. Шимону Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Озерної у зв’язку із зайнятістю території. 

 4.10. Гр. Надь Еріку Михайловичу земельної ділянки площею 0,0738 га 

для індивідуального садівництва по вул. Ясній, квартал 6, поз. 11 у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 

 4.11. Гр. Надь Еріку Михайловичу земельної ділянки площею 0,0654 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Салютній, квартал 7,                  

поз. 23 у зв’язку із невідповідністю містобудівній документації. 

 4.12. Гр. Надь Еріку Михайловичу земельної ділянки площею 0,0786 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Саксаганського, квартал 6, поз. 40 у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

 4.13. Гр. Надь Еріку Михайловичу земельної ділянки площею 0,0988 га 

для індивідуального дачного будівництва в районі вул. Саксаганського,          

квартал 6, поз. 21 у зв’язку із невідповідністю містобудівній документації та 

зайнятістю земельної ділянки. 
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 4.14. Гр. Мотишену Володимиру Леонідовичу земельної ділянки 

площею 0,0654 га для ведення особистого селянського господарства по                             

вул. Саксаганського, квартал 7, поз. 14 у зв’язку із невідповідністю 

містобудівній документації. 

 4.15. Гр. Мотишену Володимиру Леонідовичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для індивідуального садівництва по вул. Саксаганського, квартал 7, 

поз. 18 у зв’язку із невідповідністю містобудівній документації. 

 4.16. Гр. Буракову Олегу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для індивідуального садівництва по вул. Саксаганського б/н у зв’язку 

із невідповідністю містобудівній документації. 

 4.17. Гр. Буракову Олегу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для ведення особистого селянського господарства по                                       

вул. Саксаганського б/н у зв’язку із невідповідністю містобудівній 

документації. 

 4.18. Гр. Буракову Олегу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Саксаганського б/н у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 

 4.19. Гр. Марухлиничу Івану Петровичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для ведення особистого селянського господарства по                                

вул. Саксаганського, квартал 6, поз. 12 у зв’язку із невідповідністю 

містобудівній документації. 

 4.20. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Саксаганського, 

квартал 6, поз. 32 у зв’язку із невідповідністю містобудівній документації. 

 4.21. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Саксаганського, квартал 6, поз. 22 у зв’язку із невідповідністю містобудівній 

документації. 

 4.22. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для індивідуального садівництва по вул. Ясній, квартал 6, поз. 10 у 

зв’язку із невідповідністю містобудівній документації. 

 4.23. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Ясній, квартал 6, поз. 9 у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 

 4.24. Гр. Біндусову Олександру Євгеновичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні "Сосновий" у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. Запропонувати заявнику звернутися із 

відповідним клопотанням за місцем реєстрації. 

 4.25. Гр. Цаньку Олегу Івановичу земельної ділянки площею 0,0940 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Гленца у зв’язку із зайнятістю земельної ділянки.  

 4.26. Гр. Чекрію Борису Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0475 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
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і споруд в районі вул. Другетів, б/н на підставі висновку відділу державного 

архітектурно-будівельного контролю. 

4.27. Гр. Малик Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею     0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій оскільки заявнику надана земельна 

ділянка в іншому місті. 

4.28. Гр. Греньо Ігорю Павловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Богомольця у зв’язку із невідповідністю містобудівній 

документації. 

4.29. Гр. Маркевичу Петру Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0858 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в мікрорайоні «Сосновий» оскільки земельна ділянка зайнята. 

Запропонувати заявнику звернутись за місцем реєстрації. 

4.30. Гр. Кондратьєву Євгенію Вікторовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н оскільки 

земельна ділянка обтяжена рішенням міської ради. 

4.31. Гр. Нурідінову Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н оскільки 

земельна ділянка обтяжена рішенням міської ради. 

4.32. Гр. Чура Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Собранецькій, поз. 15 на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури. 

4.33. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в межах міста Ужгорода на підставі ст. 118 

ЗКУ (відсутні графічні матеріали). 

4.34. Гр. Лупинському Руслану Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Виноградівській оскільки земельна 

ділянка перебуває у приватній власності з 2007 року. 

4.35. Гр. Сабадошу Сергію Володимировичу земельної ділянки площею  

0,0885 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по  вул. Лісній, б/н на підставі ст. 122 

ЗКУ(земельна ділянка не є комунальною власністю міста). 

4.36. Гр. Субботіну Олександру Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0885 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Лісної на підставі ст. 122 

ЗКУ(земельна ділянка не є комунальною власністю міста). 

4.37. Гр. Халупнику Ярославу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні «Сосновий», поз. 26 оскільки у 

заявника відсутнє посвідчення учасника бойових дій. 

4.38. Гр. Гончару Олегу Олеговичу земельної ділянки площею 0,0654 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
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і споруд по вул. Саксаганського, поз. 15 у зв’язку із зайнятістю земельної 

ділянки. 

4.39. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею             

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Саксаганського, поз. 12 у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 

4.40. Гр. Марухлиничу Івану Петровичу земельної ділянки площею             

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Ясній, квартал 6, поз. 7 оскільки 

земельна ділянка обтяжена рішенням міської ради. 

4.41. Гр. Марухлиничу Івану Петровичу земельної ділянки площею             

0,0608 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Ясній, квартал 6, 

поз. 6 у зв’язку із невідповідністю містобудівній документації. 

4.42. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Виноробів, 3 (поз. 98) у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 

4.43. Гр. Лакатошу Михайлу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, квартал 7,       

поз. 13 у зв’язку із зайнятістю земельної ділянки. 

4.44. Гр. Лакатошу Михайлу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Ясній, квартал 6,    

поз. 10 у зв’язку із зайнятістю земельної ділянки. 

4.45. Гр. Лакатошу Михайлу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для ведення особистого селянського господарства по                              

вул. Саксаганського, квартал 6, поз. 16 у зв’язку із зайнятістю земельної 

ділянки. 

4.46. Гр. Лакатошу Михайлу Володимировичу земельної ділянки площею 

1,9457 га для ведення особистого селянського господарства при                               

об'їзній дорозі Е-50 оскільки земельна ділянка знаходиться за межами міста. 

 4.47. Гр. Трегубову Олександру Івановичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для ведення особистого селянського господарства по                                             

вул. Саксаганського, квартал 7, поз. 15 у зв’язку із невідповідністю 

містобудівній документації. 

 4.48. . Гр. Трегубову Олександру Івановичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для індивідуального садівництва по вул. Саксаганського, квартал 6, 

поз. 30 у зв’язку із невідповідністю містобудівній документації. 

 

 4.49. Гр. Трегубову Олександру Івановичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для індивідуального дачного будівництва в районі вул. 

Саксаганського, квартал 6, поз. 13 у зв’язку із невідповідністю містобудівній 

документації. 

 4.50. Гр. Гр. Трегубову Олександру Івановичу земельної ділянки площею 

0,0612 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Загорській, б/н, 

квартал 7, поз. 5 у зв’язку із невідповідністю містобудівній документації. 
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 4.51. Гр. Шушковському Віктору Юрійовичу земельної ділянки 

площею 0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 5 у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 

 4.52. Гр. Цифрі Юрію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0654 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Саксаганського, поз. 11 у зв’язку із зайнятістю земельної 

ділянки. 

 4.53. Гр. Мотишену Володимиру Леонідовичу земельної ділянки площею 

0,3500 га для ведення особистого селянського господарства при об'їзній дорозі 

Е-50 оскільки земельна ділянка знаходиться за межами міста. 

 4.54. Гр. Мотишену Володимиру Леонідовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Ясній, квартал 6, 

поз. 5 у зв’язку із  зайнятістю земельної ділянки. 

 4.55. Гр. Ігнатовичу Ігорю Богдановичу земельної ділянки площею 0,0654 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Саксаганського, поз. 17 у зв’язку із  зайнятістю 

земельної ділянки. 

 4.56. Гр. Матвєєву Андрію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Саксаганського, поз. 16 у зв’язку із  

зайнятістю земельної ділянки. 

 4.57. Гр. Прокоф'єву Євгенію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Саксаганського, поз. 18 у зв’язку із  

зайнятістю земельної ділянки. 

 4.58. Гр. Лакатошу Михайлу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,5009 га для ведення особистого селянського господарства біля урочища 

"Лишарня" оскільки земельна ділянка знаходиться за межами міста. 

 4.59. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у мікрорайоні "Сосновий" оскільки заявником 

не зазначено конкретне місце розташування земельної ділянки та у зв’язку із 

зайнятістю територій, зазначених у матеріалах заявника. 

 4.60. Гр. Садовському Віктору Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської оскільки земельна 

ділянка знаходиться в охоронній зоні очисних споруд. 

 4.61. Гр. Вегешу Віталію Павловичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собанецької, масив №2, поз. 184 у зв’язку із великим 

обсягом заяв мешканців міста Ужгород. Запропонувати заявнику звернутися за 

місцем реєстрації. 

 4.62. Гр. Яворському Василю Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського (масив 2), поз.19 
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у зв’язку із зайнятістю земельної ділянки. Запропонувати заявнику 

підшукати іншу вільну земельну ділянку. 

4.63.  Гр. Касич Миколі Олексійовичу земельної ділянки площею     

0,0950 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, поз 37 на підставі                   

ст. 134 ЗКУ. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 


