
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _ІV_ сесія    VІII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 березня 2021 року                         Ужгород                                        № 141    

                    

Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проєктів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок 

 

Розглянувши заяви фізичних осіб, 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 дозвіл на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею 

їх у власність: 

1.1. Гр. Уліганець Василю Михайловичу земельної ділянки площею             

0,0649 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій. 

1.2. Гр. Лацку Євгену Йосиповичу земельної ділянки площею                     

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Грибоєдова. 

1.3. Гр. Рояк Степану Степановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Лобачевського, б/н. 

1.4. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0973 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Озерної.  

1.5. Гр. Катаниці Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола. 

1.6. Гр. Кузовкову Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава 

Чорновола. 

 

 



  

1.7. Гр. Кальницькому Сергію Олексійовичу земельної ділянки 

площею 0,0090 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава 

Чорновола. 

1.8. Гр. Гомокі Євгену Тиберійовичу земельної ділянки площею 0,0090 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола. 

1.9. Гр. Форкош Денису Васильовичу земельної ділянки площею                   

0,0090 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава 

Чорновола. 

 1.10. Гр. Рудак Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0996 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Гвардійській. 

1.11. Гр. Глеба Еріку Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Озерної, поз. 382. 

 1.12. Гр. Гутай Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Тараса Шевченка. 

 1.13. Гр. Гутай Емілу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Тараса Шевченка. 

 1.14. Гр. Лозюк Руслану Володимировичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Радищева. 

 1.15. Гр. Купар Андрію Володимировичу земельної ділянки площею  

0,0270 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 79. 

 1.16. Гр. Шатурі Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею             

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Франка. 

 1.17. Гр. Невеселому Петру Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Калиновій. 

 1.18. Гр. Ковач Сергію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі об’їзної дороги та вул. Виноградної. 

 1.19. Гр. Лесьо Євгенію Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  в районі об’їзної дороги та вул. Виноградної. 

 1.20. Гр. Кобаль Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1795 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Тернопільській. 

1.21. Гр. Приходьку Олександру Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.22. Гр. Стецюнич Роману Івановичу земельної ділянки площею 0,0680 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Друзів, б/н. 

1.23. Гр. Гефнеру Любомиру Карловичу земельної ділянки площею                        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Друзів. 



  

1.24. Гр. Мателега Богдану Сергійовичу земельної ділянки 

площею 0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Друзів. 

1.25. Гр. Андрущакевичу Руслану Степановичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Марка Вовчка. 

1.26. Гр. Якубич Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

1.27. Гр. Іщенко Олександру Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Єньківській – Гвардійській. 

1.28. Гр. Чобаль Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею             

0,0945 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гвардійській. 

1.29. Гр. Риган Валерію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0557 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Володимира Короленка. 

1.30. Гр. Риган Андрію Петровичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. 8-го Березня. 

1.31. Гр. Дурневичу Василю Антоновичу земельної ділянки площею  

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олексія Маресьєва. 

1.32. Гр. Куберці Івану Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Антона Макаренка, 6 «а». 

1.33. Гр. Іванову Віталію Миколайовичу земельної ділянки площею            

0,0922 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Івана Ольбрахта. 

1.34. Гр. Ганевич Ігорю Олеговичу земельної ділянки площею 0,0927 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Івана Ольбрахта. 

 

2. Відмовити у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок: 

2.1. Гр. Маханець Василю Васильовичу земельної ділянки площею                

0,0983 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, б/н на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – ділянка знаходиться в 

межах території, визначеної як території промислових підприємств поряд з 

садибною забудовою, є необхідність в розроблені детального плану території. 

2.2. Гр. Ключкович Катерині Іванівні земельної ділянки площею 0,0982 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Лісній, оскільки рішенням міської ради 10.09.2020 № 2086  

отримана земельна ділянка. 



  

2.3. Гр. Марко Дмитру Петровичу земельної ділянки площею 0,0692 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Лісній, у зв’язку із невідповідністю детальному плану 

території, затвердженого рішенням XXVI сесії міської ради VII скликання «Про 

затвердження містобудівної документації» 28.08.2018 року № 1217. 

2.4. Гр. Чурініній Нелі Володимирівні земельної ділянки площею 0,0985 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Лісній, у зв’язку із невідповідністю детальному плану 

території, затвердженого рішенням XXVI сесії міської ради VII скликання «Про 

затвердження містобудівної документації» 28.08.2018 року № 1217. 

2.5. Гр. Лозюк Руслану Володимировичу земельної ділянки площею  

0,0977 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Лісній, у зв’язку із невідповідністю 

детальному плану території, затвердженого рішенням XXVI сесії міської ради 

VII скликання «Про затвердження містобудівної документації» 28.08.2018 року 

№ 1217. 

2.6. Гр. Яльч Миколі Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Митній, 25 на підставі висновку 

управління містобудування та архітектури – в межах даної території не 

передбачено розміщення гаражів, що суперечить містобудівній документації. 

2.7. Гр. Луцович Мирону Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0804 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської, оскільки на зазначену земельну ділянку 

наявне відповідне рішення міської ради. 

2.8. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0801 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Василя Стефаника відповідно до 

пункту 4 статті 116 Земельного кодексу України. 

2.9. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0438 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Миколаївської відповідно до 

пункту 4 статті 116 Земельного кодексу України 

2.10. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0991 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Жатковича відповідно до 

пункту 4 статті 116 Земельного кодексу України. 

2.11. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0779 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської відповідно до пункту 

4 статті 116 Земельного кодексу України. 

2.12. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0641 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської відповідно до пункту 

4 статті 116 Земельного кодексу України. 

2.13. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0423 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



  

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Гагаріна відповідно 

до пункту 4 статті 116 Земельного кодексу України. 

2.14. Гр. Поповичу Валерію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8-го Березня на 

підставі висновку Департаменту міського господарства – на земельній ділянці 

розташований паспортизований та погоджений відповідно до вимог наказу 

Міністерства охорони здоров’я майданчик збору твердих побутових відходів. 

2.15. Гр. Поповичу Василю Іллічу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8-го Березня на підставі висновку 

Департаменту міського господарства – на земельній ділянці розташований 

паспортизований та  погоджений відповідно до вимог наказу Міністерства 

охорони здоров’я майданчик збору твердих побутових відходів. 

2.16. Гр. Ференц Роману Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8-го Березня на підставі 

висновку Департаменту міського господарства – на земельній ділянці 

розташований паспортизований та  погоджений відповідно до вимог наказу 

Міністерства охорони здоров’я майданчик збору твердих побутових відходів. 

2.17. Гр. Фірка Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Сергія Мартина (вул. Паризької Комуни), оскільки земельна 

ділянка розташована в межах охоронної зони ЛЕП.  

2.18.  Гр. Петрунь Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Польовій, б/н відповідно до пункту 4 статті 116 Земельного 

кодексу України. 

2.19.  Гр. Кондраш Василю Васильовичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Польовій, б/н відповідно до пункту 4 

статті 116 Земельного кодексу України. 

2.20. Гр. Бобак Євгенію Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Степана Вайди, оскільки 

земельна ділянка рішенням ради надана для обслуговування нерухомого майна. 

2.21. Гр. Гриньо Андрію Антоновичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Степана Вайди, оскільки 

земельна ділянка рішенням ради надана для обслуговування нерухомого майна. 

2.22. Гр. Молнар Мар’яні Михайлівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. 8-го Березня, оскільки 

земельна ділянка є парковкою загального користування. 

 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ                         


