
 

 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород                                              

                                 

Про надання 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. Соловйову Вадиму Валентиновичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.2. Гр. Щадею Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській. 

1.3. Гр. Метрополь Віталію Вадимовичу земельної ділянки площею 

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Польовій. 

1.4. Гр. Буракову Олегу Володимировичу земельної ділянки площею                    

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 70. 

1.5. Гр. Комарницькому Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 

0,0559 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Солов'їної. 



  

1.6. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької. 

1.7. Гр. Дідику Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею    

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Запорізькій. 

1.8. Гр. Буракову Олегу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0777 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Михайла Томчанія, б/н. 

1.9. Гр. Качуру Вячеславу Івановичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 215. 

1.10. Гр. Нестерову Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 204. 

1.11. Гр. Паулику Норберту Норбертовичу земельної ділянки площею  

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 202. 

1.12. Гр. Пліска Андрію Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 207. 

1.13. Гр. Харченку Вячеславу Валентиновичу земельної ділянки площею  

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 208. 

1.14. Гр. Пазяку Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 209. 

1.15. Гр. Куклишину Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 215. 

1.16. Гр. Цуняку Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 213. 

1.17. Гр. Бажурі Івану Володимировичу земельної ділянки площею  

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 212. 

1.18. Гр. Ковтану Сергію Васильовичу земельної ділянки площею  0,0600 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 214. 

1.19. Гр. Йосипчуку Василю Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 205. 

1.20. Гр. Пилипчуку Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0771 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Буковій, б/н. 

  1.21. Гр. Шимоня Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0750 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Буковій, б/н. 



  

 1.22. Гр. Вірван Роману Михайловичу земельної ділянки 

площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

 1.23. Гр. Мігалю Олександру Юлієвичу земельної ділянки площею 0,0500 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Буковій, б/н. 

 1.24. Гр. Грохольському Олегу Валерійовичу земельної ділянки площею 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

 1.25. Гр. Ропаничу Володимиру Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

 1.26. Гр. Мендикашу Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

1.27. Гр. Готрі Дмитрію Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Котловинній. 

1.28. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею                    

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

1.29. Гр. Мешку Сергію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0095 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Підградській, б/н. 

1.30. Гр. Чухті Віктору Михайловичу земельної ділянки площею 0,0096 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Підградській, б/н. 

1.31. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею                    

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

1.32. Гр. Трачук Ользі Володимирівні земельної ділянки площею                   

0,0629 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

  1.33. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельних ділянок площею                    

0,1000 га для ведення особистого селянського господарства в районі                 

вул. Оноківської, № 1 та площею 0,1000 га для ведення особистого селянського 

господарства в районі вул. Климента Тімірязєва, № 2. 

  1.34. Гр. Тельнову Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0090 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н. 

 1.35. Гр. Фонтошу Василю Михайловичу земельної ділянки площею                

0,0750 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Буковій. 

  1.36. Гр. Микуляку Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Івана Запісочного, б/н. 

1.37. Гр. Богенчуку Івану Миколайовичу земельної ділянки площею                

0,0088 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ» . 

1.38. Гр. Кокрєву Олегу Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0088 га 

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



  

1.39. Гр. Колесару Федору Федоровичу земельної ділянки площею 

0,0088 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ». 

1.40. Гр. Якубич Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0920 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

1.41. Гр. Шкамлотову Руслану Сергійовича земельної ділянки площею                    

0,1200 га для індивідуального садівництва у м. Ужгород. 

1.42. Гр. Ряшко Василю Юрійовичу земельної ділянки площею                    

0,1200 га для індивідуального садівництва у м. Ужгород. 

1.43. Гр. Датченко Катерині Павлівні земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 167. 

1.44. Гр. Должикову Василю Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 159. 

1.45. Гр. Устюговій Тетяні Петрівні земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 167. 

1.46. Гр. Гелетей Андрію Васильовичу земельної ділянки площею                      

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

1.47. Гр. Михайлюк Юрію Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 86. 

 1.48.   Гр. Дей Євгену Леонідовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, б/н. 

 1.49. Гр. Семакову Валентину Вікторовичу земельної ділянки площею 

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

 1.50. Гр. Майбороді Павлу Олексійовичу земельної ділянки площею      

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

 1.51. Гр. Митровичу Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

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

  1.52. Гр. Поповичу Петру Петровичу земельної ділянки площею 0,0603 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській, поз. 87. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 


