
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

      ХVІІІ  сесія    VIІ _  скликання 
(2-е пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

  21 грудня 2017 року  м. Ужгород     № 952      

Про затвердження, надання та відмову 

у наданні 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. Рішко Мілану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0675 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Тютюнової-Кишинівської. 

1.2. Гр. Стегурі Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки площею  

0,0671 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Литовської-Іштвана Мартона. 

1.3. Гр. Адаму Петру Петровичу земельної ділянки площею 0,0829 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Університетська – вул. Теодора Ромжі. 

1.4. Гр. Цапалюку Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0747 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

Ромжі. 

1.5. Гр. Гінцяку Анатолію Івановичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Золтана Шолтеса. 
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1.6. Гр. Сташуку Дмитру Анатолійовичу земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Золтана Шолтеса. 

1.7. Гр. Перевузнику Євгену Степановичу земельної ділянки площею 

0,0617 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 9. 

1.8. Гр. Козаку Віталію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Юрія Жатковича. 

1.9. Гр. Немеш Іллі Васильовичу земельної ділянки площею 0,0020 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Устима Кармелюка, 21. 

1.10. Гр. Мучці Костянтину Омеляновичу земельної ділянки площею 

0,0140 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в мікрорайоні «Боздош» між ділянками № 18 

та № 19. 

1.11. Гр. Постолакі Дарині Віталіївні, як дочці загиблого учасника АТО, 

земельної ділянки площею 0,0740 га для будівництва та обслуговування 

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

 1.12. Гр. Долгошу Владиславу Міклошевичу земельної ділянки площею 

0,0995 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Оноківській. 

1.13. Гр. Підкалюку Максиму Дмитровичу земельної ділянки площею 

0,0810 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Вільховій, 4. 

1.14. Гр. Кирлику Ярославу Михайловичу земельної ділянки площею  

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

1.15. Гр. Даролич Артуру Петровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. 8- Березня.  

1.16. Гр. Гендер Олександру Васильовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0980 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. 8- Березня. 

1.17. Гр. Самусь Михайлу Васильовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0956 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. 8- Березня. 

1.18. Гр. Савіцькому Володимиру Дмитровичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. 8 - Березня.  

1.19. Гр. Боринському Івану Івановичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. 8-Березня. 

1.20. Гр. Свистак Павлу Павловичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. 8-Березня. 
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1.21. Гр. Гудзану Валерію Васильовичу земельної ділянки 

площею 0,0881 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

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

родинам: 

 - Гр. Опаленик Євгенію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0231) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

 

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

учасникам АТО) дозволів на підготовку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок: 

3.1. Гр. Вайді Леоніду Людвиговичу земельної ділянки площею 0,0697 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Федора Достоєвського – Олександра Богомольця у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 

3.2. Гр. Бережанському Івану Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Оноківській, б/н у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

3.3. Гр. Шишканинцю Сергію Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тюльпановій (район вул. Єньківської). 

- Пункт 2 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. 

Шишканинець С. В. земельної ділянки площею 0,0750 га поз. 41 б визнати 

таким, що втратив чинність. Залишити в силі рішення XXVII сесії міської ради 

VI скликання від 16 жовтня 2015 року № 1861. 

3.4. Гр. Скучка Михайлу Петровичу земельної ділянки площею 0,0476 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Ярославської- вул. Міжгірської у зв’язку із наявним 

рішення міської ради на зазначену земельну ділянку. 

3.5. Гр. Ревті Віталію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0964 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

3.6. Гр. Кондратьєву Євгенію Вікторовичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій у зв’язку із частковою 

зайнятістю земельної ділянки. 

3.7. Гр. Банк Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській у зв`язку із 
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невідповідністю площі земельної ділянки відповідно до ст. 121 

Земельного кодексу України та розташуванню земельної ділянки на графічних 

матеріалах.  

3.8. Гр. Ховпей Віталію Михайловичу земельної ділянки площею               

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Теодора Ромжі у зв’язку із 

наявним на зазначену земельну ділянку рішенням міської ради. 

3.9. Гр. Коляді Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею             

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Рожевій, оскільки 

земельна ділянка є землями загального користування. 

3.10. Гр. Рішко Мілану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0747 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Теодора Ромжі у зв’язку із наданням земельної ділянки в 

іншому місці. 

3.11. Гр. Малику Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею    

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів (на території гаражного 

кооперативу «Політ») по вул. Гвардійській відповідно до рішення комісії щодо 

розгляду питань приватизації земельних ділянок АГК "Політ". Повернутися до 

розгляду питання після проведення інвентаризації землекористування.  

3.12. Гр. Стегурі Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0829 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Теодора Ромжі у зв’язку із 

наданням земельної ділянки в іншому місці. 

3.13. Гр. Негір Миколі Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

3.14. Гр. Марухлиничу Івану Петровичу земельної ділянки площею  

0,0810 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, б/н, оскільки на 

вказану земельну ділянку вже є раніше зареєстроване звернення від іншого 

заявника.  

3.15. Гр. Буракову Олегу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0760 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, поз. 46 у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

3.15. Гр. Лесику Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                                   

вул. Антоніна Дворжака, б/н, оскільки земельна ділянка є зеленою зоною. 

3.16. Гр. Богенчуку Івану Миколайовичу земельної ділянки площею                 

0,0959 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Жатковича на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури. 

3.17. Гр. Богенчуку Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею                 

0,0948 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Жатковича на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури. 
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3.18. Гр. Примічу Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0979 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Лісної, враховуючи зауваження 

управління містобудування та архітектури, що дана територія відноситься  до 

відання Держлісгоспу. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 


