
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

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

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 липня 2018 року                 м. Ужгород                                 № 1152                           

          

                     

Про  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. Шоляк Олександру Йосиповичу земельної ділянки площею     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі. 

1.2. Гр. Шкирті Анатолію Івановичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, б/н. 

 1.3. У зв`язку з неможливістю реалізації 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 дозволу гр. Ковач Івану Івановичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0700 га поз. 49 а з подальшою передачею її у власність визнати таким, що 

втратив чинність та викласти у наступній редакції: 

 - Гр. Ковачу Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Іспанської, б/н. 



  

1.4. Гр. Мелень Олегу Ярославовичу земельної ділянки 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі                           

вул. Оноківської. 

1.5. Гр. Полянському Михайлу Йосифовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

 1.6. Гр. Плавяник Людмилі Олексіївні земельну ділянку площею      

0,0508 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз 11. 

  - У зв’язку із смертю пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI 

скликання від 09.04.2015 року № 1662 «Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вулиці 

Загорської» та пункт 1 рішення XVIII сесії міської ради VII скликання від 

21.12.2017 року № 951 «Про впорядкування рішення з приводу надання 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

в районі вулиці Загорської» в частині надання дозволу гр. Плав’янику Михайлу 

Михайловичу на підготовку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0508 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз 11 

визнати такими, що втратили чинність. 

1.7. Гр. Вишневському Владиславу Івановичу земельної ділянки площею                    

0,0606 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 177. 

1.8. Гр. Загорульку Валентину Олеговичу земельної ділянки площею 

0,0622 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 92.   

 1.9. У зв`язку з неможливістю реалізації 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 дозволу гр. Єгорову Сергію 

Анатолійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0700 га поз. 69а з подальшою передачею її у власність 

визнати таким, що втратив чинність та викласти у наступній редакції: 

 - Гр. Єгорову Сергію Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,0606 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 178. 

 1.10. Гр. Ощипку Ігорю Мирославовичу земельної ділянки площею 0,0820 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Докучаєва-Котловинної. 

1.11. Гр. Якутову Олегу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0879 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Докучаєва-Котловинної. 

  1.12. Гр. Цехместруку Андрію Леонідовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ». 



  

1.13. Гр. Танчинцю Михайлу Михайловичу земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій, б/н. 

1.14. Гр. Козаку Віталію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

1.15. Гр. Хвуст Святославу Антоновичу земельної ділянки площею                 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ». 

1.16. Гр. Адаму Мирославу Петровичу земельної ділянки площею 0,0784 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Климента Тімірязєва. 

1.17. Гр. Готрі Дмитрію Івановичу земельної ділянки площею 0,0603 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 27. 

1.18. 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. 98. 

 

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

учасникам АТО) дозволів на підготовку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок: 

2.1. Гр. Шетеля Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0990 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Іспанській, б/н на підставі висновку управління містобудування 

та архітектури, земельна ділянка не відповідає детальному плану території. 

2.2. Гр. Макаренку Роману Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,0999 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі об’їзної дороги у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

2.3. Гр. Попадич Василю Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 216 «б» на 

підставі рішення постійної комісії з питань визначення потреби у земельних 

ділянках та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО 

та родинам загиблих воїнів - рекомендувати відмовити у задоволенні 

клопотання, звернутись по місцю реєстрації, у зв'язку з наявністю великої 

кількості учасників бойових дій в зоні проведення АТО, які зареєстровані в              

м. Ужгород. 

2.4. Гр. Тидень Віталію Петровичу земельної ділянки площею                    

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2,                            

поз. 27 «б» у зв’язку із раніше прийнятим зверненням іншого учасника бойових 

дій на дану позицію. 

2.5. Гр. Панько Надії Ярославівні земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



  

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 107 у зв’язку з наявністю 

раніше прийнятого рішення щодо даної земельної ділянки. 

2.6. Гр. Цифрі Вячеславу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 15 у 

зв’язку з наявністю раніше прийнятого рішення щодо даної земельної ділянки. 

2.7. Гр. Халупнику Ярославу Михайловичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 165, 

на підставі рішення постійної комісії з питань визначення потреби у земельних 

ділянках та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО 

та родинам загиблих воїнів - рекомендувати відмовити у задоволенні 

клопотання у зв'язку з відсутністю посвідчення учасника бойових дій. 

2.8. Гр. Бобкову Андрію Сергійовичу земельної ділянки площею                    

0,0611 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 219 «б» на 

підставі рішення постійної комісії з питань визначення потреби у земельних 

ділянках та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО 

та родинам загиблих воїнів - рекомендувати відмовити у задоволенні 

клопотання у зв'язку з наявністю раніше поданої заяви на дану земельну 

ділянку. 

2.9. Гр. Яблонському Олександру Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 200 

на підставі рішення постійної комісії з питань визначення потреби у земельних 

ділянках та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО 

та родинам загиблих воїнів - рекомендувати відмовити у задоволенні 

клопотання у зв'язку з наявністю раніше поданої заяви на дану земельну 

ділянку. 

2.10. Гр. Бридуну Богдану Петровичу земельної ділянки площею 0,0622 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 92 «б» у зв’язку із 

раніше прийнятим зверненням іншого учасника бойових дій на дану позицію. 

2.11. Гр. Тегзі Ярославу Ярославовичу земельної ділянки площею              

0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 15 на 

підставі рішення постійної комісії з питань визначення потреби у земельних 

ділянках та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО 

та родинам загиблих воїнів - рекомендувати відмовити у задоволенні 

клопотання у зв'язку з наявністю раніше прийнятого рішення міської ради, 

щодо даної земельної ділянки. 

 2.12. Гр. Худану Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0750 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз.116 «б» у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 



  

2.13. Гр. Микулець Василю Васильовичу земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2,                            

поз. 198 «б» у зв’язку із зайнятістю земельної ділянки. 

2.14. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, б/н у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 

2.15. Гр. Щобак Денису Васильовичу земельної ділянки площею 0,0800 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Тихій у зв’язку із тим, що земельна ділянка є прибудинковою 

територією ОСББ. 

2.16. Гр. Брензовичу Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,4850 га для ведення особистого селянського господарства по                                         

вул. Оноківській, б/н у зв’язку з наявністю раніше прийнятого рішення щодо 

даної земельної ділянки. 

2.17. Гр. Пліска Андрію Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,0072 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра 

Богомольця-Степана Вайди, АГК «Дружба» поз. 47,48 у зв’язку з відсутністю 

погодження землекористувача - гаражного кооперативу. 

2.18. Гр. Кочмарю Мирону Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Закарпатській у зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться 

в охоронній зоні аеропорту. 

2.19. Гр. Кочмарь Жужані Василівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Закарпатській у зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться 

в охоронній зоні аеропорту. 

2.20. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,3780 га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                  

вул. Зодчих на підставі ст. 134 Земельного Кодексу України. 

2.21. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Швейцарської, б/н на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури на цю територію відсутній детальний план, 

рельєф ділянки дуже складний. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 

             


