
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

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

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18 квітня 2019 року                  Ужгород                                 № 1511                            

  
 

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. Адам Мирославу Петровичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Собранецької. 

 1.2. Гр. Мицо Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0993 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської. 

 1.3. Гр. Сирохману 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. 210. 

 1.4. Гр. Остич Валерію Валерійовичу земельної ділянки площею                                  

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

 1.5. Гр. Петах Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в мкрн. «Сосновий», б/н. 



  

 1.6. Гр. Дутка Євгенію Анатолійовичу земельної ділянки площею                 

0,0708 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Свалявській. 

1.7. Гр. Орсагош Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Польської. 

 

2. Відмовити у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок: 

 2.1.  Гр. Терьошкіну Євгенію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0028 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра 

Можайського- Миколи Пирогова у звязку із невідповідністю поданих 

матеріалів п. 6 ст. 118 Земельного кодексу України (відсутні графічні 

матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки). 

2.2. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0099 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УГК «Політ» у 

зв’язку із зайнятістю земельної ділянки. 

2.3. Гр. Васильченку Ігорю Олеговичу земельної ділянки площею 0,0025 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олексія Маресьєва, 5 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури – оскільки 

згідно чинної містобудівної документації, а саме генерального плану міста     

2004 року зазначена земельна ділянка знаходиться на території, що відноситься 

до багатоквартирної житлової забудови. 

 2.4. У зв`язку з неможливістю реалізації пункту 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. Ващинець Миколі 

Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0700 га поз. 26 а з подальшою передачею її у власність 

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

 - Гр. Ващинець Миколі Миколайовичу надати дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 210 у зв’язку із наявністю 

раніше зареєстрованої заяви учасника бойових дій на дану земельну ділянку. 

2.5. Гр. Клец Дмитру Ярославовичу земельної ділянки площею 0,0084 га 

для будівництва індивідуального гаража по вул. Гвардійській, 32 «а», УКГ 

«Політ», ряд «Л» у зв’язку із раніше прийнятим рішенням міської ради щодо 

даної земельної ділянки. 

2.6. Гр. Батьї Юлію Антоновичу земельної ділянки площею                                  

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

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури – оскільки 

згідно чинної містобудівної документації, а саме генерального плану міста  



  

2004 року зазначена земельна ділянка знаходиться на території, що відноситься 

до багатоквартирної житлової забудови. 

2.7. Гр. Шимон Івану Петровичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 218 у зв’язку із раніше прийнятим 

рішенням міської ради щодо даної земельної ділянки. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. АНДРІЇВ                   


