
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _ІV_ сесія    VІII   скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 березня 2021 року                         Ужгород                                                № 142     

     

                     

Про затвердження та відмову  

у затвердженні 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, 40, 

79-1, 92, 118, 122 - 126, 186 Земельного кодексу України, Закону України  «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

земель державної та комунальної власності», Законів України «Про Державний 

земельний кадастр», «Про державну реєстрацію  речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», «Про землеустрій», «Про оренду землі»  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам бойових дій: 

1.1. Гр. Палагуничу Мирославу Мироновичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0899) площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Друзів, б/н та передати її у власність. 

1.2. Гр. Чалому Сергію Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0455) площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 2 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Єфімову Анатолію Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:23:001:0093) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Капушанській та передати її у власність. 

1.4. Гр. Бігарій Ярославу Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0422) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

об’їзної дороги та передати її у власність. 

1.5. Гр. Генерал Івану Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0420) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі об’їзної дороги 

та передати її у власність. 

1.6. Гр. Мушак Юрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0423) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі об’їзної дороги 

та передати її у власність. 

1.7. Гр. Вудмаска Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0421) площею 0,0996 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

об’їзної дороги та передати її у власність. 

1.8. Гр. Кононенко Тетяні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0417) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

об’їзної дороги та передати її у власність. 

1.9. Гр. Бадзьо Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0419) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі об’їзної дороги 

та передати її у власність. 

1.10. Гр. Орловському Віталію Леонідовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:61:001:0418) площею 0,0996 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі об’їзної дороги та передати її у власність. 

1.11. Гр. Масляник Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0547) площею 0,0407 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Карела Чапека, б/н та передати її у власність. 

1.12. Гр. Бондаренко Андрію Валерійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:17:001:0435) площею  0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Михайла Грушевського та 

передати її у власність. 

1.13. Гр. Рошко Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0953) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Тютюновій та передати її у власність. 

1.14. Гр. Ковач Андрію Ласловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0434) площею  0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Грушевського та передати її у власність. 

1.15. Гр. Мельник Олександру Дмитровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:50:001:0382) площею  0,0099 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147 та передати її у 

власність. 

1.16. Гр. Шкарампоті Богдану Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0381) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147 та передати її у власність. 

1.17. Гр. Галас Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0439) площею 0,0098 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Верховинській, б/н та передати її у власність. 



1.18. Гр. Гуцов Віталію Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:29:001:0301) площею 0,0352 га для будівництва та обслуговування 

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

та передати її у власність. 

1.19.  Гр. Звір Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:61:001:0427) площею 0,0946 га для будівництва та обслуговування 

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

Стефаника та передати її у власність. 

 

2. Відмовити у затвердженні проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок: 

2.1. Гр. Брензовичу Владиславу Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:49:001:0455) площею 0,0837 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Запорізькій, оскільки відсутнє погодження Державного 

підприємства «Ужгородське лісове господарство». 

2.2. Гр. Грет Роману Мирославовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:27:001:0317) площею 0,0035 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Миколи Добролюбова-Тараса Шевченка, у 

зв’язку з відсутністю затвердженого детального плану території. 

2.3. Гр. Лангазо Сергію Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0437) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Загорській, 63, у зв’язку з відсутністю затвердженого 

детального плану території. 

2.4. Гр. Висоцькому Денису Олеговичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0402) площею 0,0096 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Українській, 56, у зв’язку з відсутністю 

затвердженого детального плану території. 

2.5. Гр. Савіцькому Володимиру Дмитровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:22:001:0114) площею 0,0100 га для 

індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола (Дівоча), поз. 1, у зв’язку 

з відсутністю затвердженого детального плану території. 

2.6. Гр. Туряниці Ігорю Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0112) площею 0,0100 га для індивідуальних гаражів  

по вул. В’ячеслава Чорновола (Дівоча), поз. 3, у зв’язку з відсутністю 

затвердженого детального плану території. 

2.7. Гр. Клембак Руслану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0115) площею 0,0085 га для будівництва 

індивідуальних гаражів  по вул. В’ячеслава Чорновола (Дівоча), поз. 4, у зв’язку 

з відсутністю затвердженого детального плану території. 

2.8. Гр. Свистак Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:22:001:0113) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола (Дівоча), поз. 2, у зв’язку 

з відсутністю затвердженого детального плану території. 

 

 



2.9. Гр. Кутканич Павлу Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:02:001:0264) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Андрія Новака, у зв’язку із невідповідністю 

детальному плану території. 

2.10. Гр. Галамб Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:49:001:0460) площею 0,0811 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Запорізькій, б/н, оскільки відсутнє погодження Державного підприємства 

«Ужгородське лісове господарство». 

 

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 

 


