
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               L сесія    VII   скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 липня 2020 року                   Ужгород                               № 2067 

 

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 (в тому числі учасникам АТО) дозвіл 

на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 

подальшою передачею їх у власність: 

1.1. Гр. Ільчак Віктору Леонідовичу земельної ділянки площею                 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

1.2. Гр. Бобак Євгенію Івановичу земельної ділянки площею 0,6000 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Коритнянської. 

1.3. Гр. Гавель Олексію Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0700 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Єньківської-Друзів. 

1.4. Гр. Горнодь Владиславу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0680 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Друзів. 

1.5. Гр. Колесник Оксані Євгенівні земельної ділянки площею 0,0680 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Друзів. 

1.6. Гр. Німець Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0680 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Друзів. 



  

1.7. Гр. Бобак Євгенію Івановичу земельної ділянки площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Друзів. 

1.8. Гр. Молнар Мар’яні Михайлівні земельної ділянки площею                 

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Друзів. 

1.9. Гр. Кравчуку Володимиру Олеговичу земельної ділянки площею 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в мкрн. Сосновий. 

1.10. Гр. Звір Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0946 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Василя Стефаника. 

1.11. Гр. Шкорка Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Друзів. 

1.12. Гр. Іванюшин Миколі Ігоровичу земельної ділянки площею                

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Сріблястій. 

1.13. Гр. Дмитришину Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Єньківської. 

1.14. Гр. Молнар Мар’яні Михайлівні земельної ділянки площею                  

1,3000 га для ведення особистого селянського господарства по                                   

вул. Оноківській. 

1.15. Гр. Мацолі Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0680 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Друзів. 

1.16. Гр. Стегурі Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0680 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Друзів. 

1.17. Гр. Генерал Івану Андрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі об’їзної дороги м. Ужгорода. 

1.18. Гр. Орловському Віталію Леонідовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі об’їзної дороги м. Ужгорода. 

1.19. Гр. Кононенко Тетяні Михайлівні земельної ділянки площею             

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі об’їзної дороги м. Ужгорода. 

1.20. Гр. Вудмаска Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі об’їзної дороги м. Ужгорода. 

1.21. Гр. Бігарій Ярославу Олексійовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі об’їзної дороги м. Ужгорода. 



  

1.22. Гр. Бадзьо Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі об’їзної дороги м. Ужгорода. 

1.23. Гр. Мушак Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі об’їзної дороги м. Ужгорода. 

1.24. Гр. Свистак Сергію Павловичу земельної ділянки площею 0,0060 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Кароя Мейсароша (Івана 

Туряниці), б/н. 

1.25. Гр. Ференц Роману Васильовичу земельної ділянки площею 0,0996 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Юрія Нікітіна. 

1.26. Гр. Петрунь Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0305 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Михайла Салтикова-Щедріна, б/н. 

1.27. Гр. Гайхел Василю Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0485 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Михайла Салтикова-Щедріна, б/н. 

1.28. Гр. Кальницькому Сергію Олексійовичу земельної ділянки площею                 

0,0866 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Мальтійській. 

1.29. Гр. Бобаль Олегу Елеміровичу земельної ділянки площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Володимира Сливки. 

1.30. Гр. Мельник Олександру Дмитровичу земельної ділянки площею 

0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147. 

1.31. Гр. Шкарампоті Богдану Вікторовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147. 

1.32. Гр. Гукливському Павлу Павловичу земельної ділянки площею 

0,0980 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Керченської. 

1.33. Гр. Товтину Руслану Степановичу земельної ділянки площею                

0,0980 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Керченської. 

1.34. Гр. Андропову Ігорю Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0980 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Керченської. 

1.35. Гр. Карпець Олександру Романовичу земельної ділянки площею 

0,0974 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької. 

1.36. Гр. Гладій Марині Юріївні земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській (мкрн. «Садовий»). 

 

 



  

 

2. Відмовити у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок: 

2.1. Гр. Фігура Віталію Олеговичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Іспанській, на підставі висновку управління містобудування та 

архітектури – ділянка знаходиться в межах 150 м зони злітно-посадкової смуги 

ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород». 

2.2. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Грибоєдова, б/н, на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури і у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 

2.3. Гр. Шетеля Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Журавлиній, б/н, на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – зазначена територія призначена для 

розміщення індивідуальної садибної забудови, проте відведення ділянки 

можливе лише за умови приведення її конфігурації та площі у відповідність до 

детального плану території. 

2.4. Гр. Одінцову Олександру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

управління містобудування та архітектури – зазначена територія не 

передбачена для відведення ділянок зазначеної площі та конфігурації в межах 

даної території. 

2.5. Гр. Петрунь Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Єньківській, б/н, на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – зазначена територія призначена для 

розміщення індивідуальної садибної забудови, проте відведення ділянки 

можливе лише за умови приведення її конфігурації та площі у відповідність до 

детального плану території. 

2.6. Гр. Гайхел Василю Вікторовичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів, б/н, на підставі висновку 

управління містобудування та архітектури – зазначена територія не 

передбачена для відведення ділянок зазначеної площі та конфігурації в межах 

даної території. 

2.7. Гр. Палагунич Мирославу Мироновичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Журавлиній, б/н, на підставі висновку 

управління містобудування та архітектури – зазначена територія призначена 

для розміщення індивідуальної садибної забудови, проте відведення ділянки 

можливе лише за умови приведення її конфігурації та площі у відповідність до 

детального плану території. 



  

2.8. Гр. Шіман Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0680 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Друзів, у зв’язку із використаним правом безоплатної 

приватизації земельної ділянки (п. 4 статті 116 Земельного кодексу України). 

2.9. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0054 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Михайла Салтикова -Щедріна, б/н, 

на підставі висновку управління містобудування та архітектури – ділянка 

розташована на території садибної житлової забудови та в межах червоних 

ліній вулиці Михайла Салтикова-Щедріна. 

2.10. Гр. Іщенку Олександру Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,6000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Єньківській - вул. Гвардійській, 

відповідно до статті 121 Земельного кодексу України. 

2.11. Гр. Литвак Івану Степановичу земельної ділянки площею                     

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Петра Милославського у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 

2.12. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна, на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури – ділянка 

розташована в межах території озеленення та розміщення інженерних 

комунікацій, не відповідає містобудівній документації. 

2.13. Гр. Гаврилін Віктору Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна, на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури – ділянка 

розташована в межах території озеленення та розміщення інженерних 

комунікацій, не відповідає містобудівній документації. 

2.14. Гр. Воробель Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна, б/н, на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури – ділянка 

розташована в межах території озеленення та розміщення інженерних 

комунікацій, не відповідає містобудівній документації. 

2.15. Гр. Бажурі Івану Володимировичу земельної ділянки площею                  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна, на 

підставі висновку управління містобудування та архітектури – ділянка 

розташована в межах території озеленення та розміщення інженерних 

комунікацій, не відповідає містобудівній документації. 

2.16. Гр. Дерев’янку Василю Євгеновичу земельної ділянки площею  

0,0970 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Верховинської, на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – ділянка не відповідає 

ДПТ та наявній містобудівній документації. 

2.17. Гр. Вівчарській Наталії Василівні земельної ділянки площею                

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



  

господарських будівель і споруд по вул. Василя Стефаника у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 

2.18. Гр. Лііс Руслану Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Михайла Салтикова-Щедріна, на підставі висновку 

управління містобудування та архітектури – ділянка розміщена в межах червоних 

ліній, ДПТ відсутній, не відповідає містобудівній документації. 
2.19. Гр. Лях Богдану Йосиповичу земельної ділянки площею _____ га для 

будівництва _____ в районі вул. Іршавської, на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – ділянка розташована на території лісгоспу, не 

відповідає ДПТ та наявній містобудівній документації. 

2.20. Гр. Пищальник Віталію Івановичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гвардійській, б/н, на підставі висновку 

управління містобудування та архітектури – територія не передбачена для 

розміщення індивідуальної житлової забудови, її виділення суперечитиме 

містобудівній документації. 

2.21. Гр. Шелемончаку Едварду Ігоровичу земельної ділянки площею             

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Андрія Новака, б/н у 

зв’язку із зайнятістю земельної ділянки. 

 

 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову                           

та  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування 

та архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


