
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXXVІ_  сесія    VІI _  скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 травня 2019 року                  Ужгород                                 № 1559                            
  

 

Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів  

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 (в тому числі учасникам АТО) 

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

1.1. Гр. Конопляник Олегу Сергійовичу земельної ділянки площею                

0,0520 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі пров. Вишненемецькому. 

1.2. Гр. Костюк Степану Степановичу земельної ділянки площею             

0,0982 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Богомольця, б/н. 

1.3. Гр. Дудаку Віктору Богдановичу земельної ділянки площею                

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Університетської. 

1.4. Гр. Бринзей Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0603 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській, поз. 96. 

1.5. Гр. Лазур Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0603 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, поз. 94. 

1.6. Гр. Павловичу Івану Михайловичу земельної ділянки площею               

0,0815 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Загорській. 



  

 

1.7. Гр. Рошко Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Тютюновій. 

1.8. Гр. Ковач Андрію Ласловичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Грушевського. 

1.9. Гр. Рега Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 203. 

1.10. Гр. Масляник Василю Васильовичу земельної ділянки площею      

0,0421 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

1.11. Гр. Грет Роману Мирославовичу земельної ділянки площею                    

0,0035 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи 

Добролюбова-Тараса Шевченка. 

1.12. Гр. Ярошик Віктору Петровичу земельної ділянки площею 0,0622 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі мкрн. Я. Мудрого, вул. Лінійна. 

1.13. Гр. Яворському Івану Миколайовичу земельної ділянки площею                

0,0095 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній-Насипній. 

1.14. Гр. Маняхіну Євгенію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Можайського. 

1.15. Гр. Городецькому Станіславу Адольфовичу земельної ділянки 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по пр. Свободи, б/н. 

1.16. Гр. Куцак Юрію Володимировичу земельної ділянки площею                 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по пр. Свободи, б/н. 

1.17. Гр. Садовському Віктору Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0987 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької. 

1.18. Гр. Садовському Анатолію Францовичу земельної ділянки площею 

0,0996 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької. 

1.19. Гр. Буракову Олегу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0760 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 147. 

 

2. Відмовити у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок: 

 2.1. Гр. Ганненку Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Митній, 25 на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури - невідповідність 

містобудівній документації. 



  

 

2.2.  Гр. Закусилу Артему Миколайовичу земельної ділянки площею                   

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Митній, 25 на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури – невідповідність 

містобудівній документації. 

2.3. Гр. Васько Євгену Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі Студентської набережної на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури – згідно чинної 

містобудівної документації, а саме генерального плану міста 2004 року 

зазначена земельна ділянка знаходяться на території, що відноситься до 

громадської забудови. 

2.4. Гр. Савко Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі Студентської набережної на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури – згідно чинної 

містобудівної документації, а саме генерального плану міста 2004 року 

зазначена земельна ділянка знаходяться на території, що відноситься до 

громадської забудови. 

2.5. Гр. Щобак Денису Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Олександра Богомольця на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури - невідповідність містобудівній документації. 

2.6. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0099 га для 

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

у зв’язку із раніше прийнятим рішенням міської ради щодо зазначеної 

земельної ділянки. 

2.7. Гр. Ільчак Віктору Леонідовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Стрільничної на підставі ухвали Ужгородського 

міськрайонного суду від 14.12.2018 року по справі № 308/14147/18 про 

накладання арешту, шляхом заборони на відчуження та розпорядження даної 

земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності Ужгородської міської 

ради. 

2.8. Гр. Ткачуку Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Стрільничної на підставі ухвали Ужгородського 

міськрайонного суду від 14.12.2018 року по справі № 308/14147/18 про 

накладання арешту, шляхом заборони на відчуження та розпорядження даної 

земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності Ужгородської міської 

ради. 

2.9. Гр. Бурчину Василю Павловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській, оскільки частина земельної ділянки, за рахунок якої 

планується відведення, відноситься до земель загального користування.  

 

 



  

 

2.10. Гр. Куртаничу Юрію Михайловичу земельної ділянки площею             

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, у зв’язку з раніше 

прийнятим рішенням міської ради на дану земельну ділянку. 

2.11. Гр. Лихенку Івану Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 220, у зв’язку з раніше прийнятим 

рішенням міської ради на дану земельну ділянку. 

2.12. Гр. Маух Івану Володимировичу земельної ділянки площею                

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 199, у 

зв’язку з раніше прийнятим рішенням міської ради на дану земельну ділянку. 

2.13. Гр. Чоболь Сергію Володимировичу земельної ділянки площею               

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Сонячної – Слов’янської 

набережної на підставі висновку управління містобудування та архітектури – 

згідно генерального плану міста 2004 року зазначена земельна ділянка 

знаходяться на території індивідуальної забудови, детальний план на цю 

територію не розроблявся. Ділянка частково знаходиться у червоних лініях 

набережної. 

2.14. Гр. Смижук Руслану Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Вишневому на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури – згідно 

затвердженого детального плану території на вказаному місці передбачено 

дорогу. 

2.15. Гр. Гимону Ростиславу Ігоровичу земельної ділянки площею                     

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 38 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.16. Гр. Питчак Оксані Іванівні земельної ділянки площею 0,0840 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Запорізької, поз. 33 на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – територія на якій заплановано розмістити 

земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.17. Гр. Бубряк Максиму Івановичу земельної ділянки площею                     

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 5 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.18. Гр. Сак Василю Васильовичу земельної ділянки площею  0,0840 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 7 на підставі висновку управління 



  

містобудування та архітектури – територія на якій заплановано 

розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.19. Гр. Чегіль Василю Олександровичу земельної ділянки площею    

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 32 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.20. Гр. Михайленку Ігорю Миколайовичу земельної ділянки площею     

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 25 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.21. Гр. Брагінському Володимиру Дмитровичу земельної ділянки 

площею 0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 35 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні.  

2.22. Гр. Прокопову Віталію Владиславовичу земельної ділянки площею 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 34 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.23. Гр. Лозюк Руслану Володимировичу земельної ділянки площею             

0,0828 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 40 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.24. Гр. Савенку Андрію Володимировичу земельної ділянки площею             

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 10 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.25. Гр. Рубішу Юрію Володимировичу земельної ділянки площею             

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 27 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.26. Гр. Холоду Олександру Петровичу земельної ділянки площею             

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 29 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.27. Гр. Брохун Ігорю Степановичу земельної ділянки площею 0,0840 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 37 на підставі висновку управління 



  

містобудування та архітектури – територія на якій заплановано 

розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.28. Гр. Пеприку Ярославу Григоровичу земельної ділянки площею               

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 23 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.29. Гр. Попуднику Віктору Васильовичу земельної ділянки площею               

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 36 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.30. Гр. Постолакі Калині Миколаївні земельної ділянки площею               

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 19 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні 

2.31. Гр. Посітко Максиму Руслановичу земельної ділянки площею               

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 30 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.32. Гр. Завидняку Михайлу Івановичу земельної ділянки площею                   

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 2 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.33. Гр. Циганіну Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0840 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 3 на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – територія на якій заплановано розмістити 

земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.34. Гр. Бабичу Івану Олексійовичу земельної ділянки площею             

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 17 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

 

 



  

 

2.35. Гр. Могіш Олегу Олександровичу земельної ділянки площею                 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 31 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.36. Гр. Балог Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0840 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 14 на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – територія на якій заплановано розмістити 

земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.37. Гр. Мондику Ігорю Мирославовичу земельної ділянки площею     

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 4 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.38. Гр. Харченку Вячеславу Валентиновичу земельної ділянки площею                 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 39 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.39. Гр. Скібчику Юрію Вікторовичу земельної ділянки площею                 

0,0994 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 20 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.40. Гр. Глюдзику Сергію Михайловичу земельної ділянки площею          

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 13 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.41. Гр. Юричко Сергію Васильовичу земельної ділянки площею                 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 15 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.42. Гр. Бреус Артему Сергійовичу земельної ділянки площею                 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 24 на підставі 



  

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.43. Гр. Деметер Крістіану Тіберійовичу земельної ділянки площею                 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 18 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.44. Гр. Булах Наталії Юріївні земельної ділянки площею 0,0840 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Запорізької, поз. 9 на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – територія на якій заплановано розмістити 

земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.45. Гр. Паламарчуку Павлу Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 8 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.46. Гр. Темір Юлії Володимирівні земельної ділянки площею 0,0840 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 12 на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – територія на якій заплановано розмістити 

земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.47. Гр. Флора Станіславу Сергійовичу земельної ділянки площею                  

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 6 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – територія на якій 

заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.48. Гр. Бойко Оксані Валеріївні земельної ділянки площею 0,0840 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Запорізької, поз. 11 на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – територія на якій заплановано розмістити 

земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.49. Гр. Кравець Ірині Леонідівні земельної ділянки площею 0,0840 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 26 на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – територія на якій заплановано розмістити 

земельну ділянку знаходиться у прикордонній зоні. 

2.50. Гр. Боровицькому Валентину Валерійовичу земельної ділянки 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                      



  

вул. Коритнянській, 8 на підставі висновку управління містобудування 

та архітектури – згідно генерального плану міста 2004 року зазначена земельна 

ділянка знаходяться на території багатоквартирної забудови, в існуючому ряду 

металевих гаражів. Детальний план на цю територію не розроблявся. 

2.51. Гр. Фанта Василю Васильовичу земельної ділянки площею                                  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                                    

вул. Володимирській, 76 «б» на підставі висновку управління містобудування 

та архітектури – згідно затвердженого детального плану земельна ділянка 

знаходяться в зоні багатоквартирної житлової забудови. 

2.52. Гр. Петрус Георгію Павловичу земельної ділянки площею 0,0468 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Горіховій, 29 на підставі висновку управління містобудування 

та архітектури – земельна ділянка знаходиться в межах червоних ліній вулиць 

Горіхової та Гвардійської. 

2.53. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

зв’язку з відсутністю відповідного погодження гаражного кооперативу. 

2.54. Гр. Гавриліну Віктору Олександровичу земельної ділянки площею 

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

УКГ «Політ», у зв’язку з відсутністю відповідного погодження гаражного 

кооперативу. 

2.55. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

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

УКГ «Політ», у зв’язку з відсутністю відповідного погодження гаражного 

кооперативу. 

2.56. Гр. Дербаль Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею       

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у м. Ужгород, квартал 001, зона 50, оскільки 

земельна ділянка обтяжена раніше прийнятим рішенням міської ради. 

2.57. Гр. Островка Тиберію Тиберійовичу земельної ділянки площею       

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Доманинської 

на підставі висновку управління містобудування та архітектури – відповідно до 

п. 10.8.8 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» на ділянці 

неможливо розмістити гараж. 

2.58. Гр. Марчишаку Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Доманинської 

на підставі висновку управління містобудування та архітектури – відповідно до 

п. 10.8.8 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» на ділянці 

неможливо розмістити гараж. 

2.59. Гр. Клец Дмитру Ярославовичу земельної ділянки площею 0,0990 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

містобудування та архітектури – ділянка знаходиться в межах території 

аеропорту. 



  

2.60. Гр. Лавицькому Олександру Віталійовичу земельної ділянки 

площею 0,0660 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Іспанської, б/н на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – ділянка знаходиться в 

межах території аеропорту. 

2.61. Гр. Довбак Андрію Володимировичу земельної ділянки площею                 

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, поз. 16 клопотання 

на підставі висновку управління містобудування та архітектури – територія на 

якій заплановано розмістити земельну ділянку знаходиться у прикордонній 

зоні. 

2.62.  Гр. Ватуня Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0609 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Черемшини (мікрорайон Стефаника), у зв’язку з 

наявністю на дану земельну ділянку раніше прийнятого рішення міської ради 

від 21.04.2016 року №1831. 

2.63. Гр. Клец Дмитру Ярославовичу земельної ділянки площею 0,0664 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Миколи Лелекача, б/н, звернутись по місцю реєстрації, у 

зв’язку з наявністю великої кількості учасників бойових дій в зоні проведення 

АТО, які зареєстровані в м. Ужгород. 

2.64. Гр. Маслей Олегу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0710 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській, звернутись по місцю реєстрації, у зв’язку з 

наявністю великої кількості учасників бойових дій в зоні проведення АТО, які 

зареєстровані в м. Ужгород. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. АНДРІЇВ                   


