
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _І_ сесія    VІII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020 року                            Ужгород                                      № 29                          

  

 

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. Каганець Івану Степановичу земельної ділянки площею 0,1021 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Іштвана                    

Дендеші, 158. 

1.2. Гр. Сейкель Андрію Андрійовичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Климента Тімірязєва. 

1.3. Гр. Колосов Андрію Едуардовичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Климента Тімірязєва. 

1.4. Гр. Салко Андрію Золтановичу земельної ділянки площею                 

0,0084 га для будівництва індивідуальних гаражів по пров. Адольфа Лібшера 

(пров. Кошицький). 

1.5. Гр. Галас Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0098 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Верховинській, б/н. 



 

2. Відмовити у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок: 

2.1. Гр. Маслей Олегу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0096 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Бориса Тлехаса, б/н, оскільки 

земельна ділянка є прибудинковою територією. 

2.2. Гр. Бескід Павлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0096 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Бориса Тлехаса, б/н, оскільки 

земельна ділянка є прибудинковою територією. 

2.3. Гр. Штефаньо Василю Васильовичу земельної ділянки площею                        

0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Бориса Тлехаса, б/н, 

оскільки земельна ділянка є прибудинковою територією. 

2.4. Гр. Копча Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,6000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Тюльпановій - відповідно до ст. 121 Земельного кодексу 

України. 

2.5. Гр. Ложкін Євгену Володимировичу земельної ділянки площею                

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Озерній, поз. 325, оскільки земельна 

ділянка передана у приватну власність гр. Чорба А.А. (рішення 05.02.2008                   

№ 621). 

2.6. Гр. Рошко Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

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

підставі висновку управління містобудування та архітектури – ділянка 

відноситься до інших територій, а також на дану територію поширюється 

охоронна зона водонапірної станції. 

2.7. Гр. Ряшко Василю Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Анкудінова на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – ділянка відноситься до 

інших територій, а також на дану територію поширюється охоронна зона 

водонапірної станції. 

2.8. Гр. Зіміну Юрію Олександровичу земельної ділянки площею                 

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

підставі висновку управління містобудування та архітектури – ділянка 

відноситься до інших територій, а також на дану територію поширюється 

охоронна зона водонапірної станції. 

2.9. Гр. Гончар Олегу Олеговичу земельної ділянки площею 0,0440 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Юрія Жатковича на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – розміщення нових садибних ділянок на даній 

території не передбачено містобудівною документацією. 

2.10. Гр. Готрі Віталію Івановичу земельної ділянки площею                        

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – ділянка знаходиться на 



території багатоквартирної житлової забудови, що не відповідає містобудівній 

документації. 

2.11. Гр. Лях Богдану Йосиповичу земельної ділянки площею ______ га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Іршавської - відповідно до статті 118 Земельного кодексу 

України. 

2.12. Гр. Яблонському Степану Степановичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів, б/н, у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

2.13. Гр. Яблонському Степану Степановичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Друзів, б/н, у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 

2.14. Гр. Лях Богдану Йосиповичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Янтарної - земельна ділянка знаходиться у приватній 

власності. 

2.15. Гр. Рокета Віктору Івановичу земельної ділянки площею 0,0800 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Коритнянської, у зв’язку із зайнятістю земельної ділянки. 

2.16. Гр. Марковичу Василю Михайловичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, оскільки земельна 

ділянка передана в приватну власність по будинковолодінню вул. Юрія 

Гагаріна, 104-106). 

2.17. Гр. Волошину Денису Вікторовичу земельної ділянки площею                  

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів, у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

2.18. Гр. Козак Дмитру Євгеновичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Друзів, б/н, у зв’язку із зайнятістю земельної ділянки. 

2.19. Гр. Шахайді Олексію Олексійовичу земельної ділянки площею  

0,0670 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів, б/н, у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

2.20. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею                        

0,0670 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів, б/н, у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

2.21. Гр. Заіка Віталію Володимировичу земельної ділянки площею                        

0,6000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів, у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 



2.22. Гр. Гончару Олегу Олеговичу земельної ділянки площею                        

0,0670 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів, б/н, у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

2.23. Гр. Бушмакіну Євгенію Григоровичу земельної ділянки площею   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Єньківській, у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

2.24. Гр. Ужва Володимиру Костянтиновичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів, б/н, у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

2.25. Гр. Ткаченку Леоніду Вікторовичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів, б/н, у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

2.26. Гр. Бандрівському Ярославу Ярославовичу земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд в районі вул. Друзів, у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

2.27. Гр. Стреніцькому Роману Валентиновичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів, б/н, у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

2.29. Гр. Рубіш Юрію Володимировичу земельної ділянки площею               

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тюльпановій, у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

2.29. Гр. Пап Віктору Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Андрія Палая (Тельмана), оскільки 

рішення щодо зазначеної земельної ділянки гр. Пап В.О. міською радою 

прийнято. 

2.30. Гр. Цветкову Валерію Миколайовичу земельної ділянки площею                    

0,0611 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Друзів, у зв’язку із зайнятістю 

земельної ділянки. 

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

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

ГРК «Мир» на підставі висновку управління містобудування та архітектури – 

не визначено характер використання даної території, оскільки відсутній 

затверджений детальний план. 

2.32. Гр. Славич Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

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

підставі висновку управління містобудування та архітектури – не передбачено 



розміщення гаражів в межах даної території, а також поширюється обмеження 

від аеропорту. 

2.33. Гр. Пастика Олександру Федоровичу земельної ділянки площею                 

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

підставі висновку управління містобудування та архітектури – не передбачено 

розміщення гаражів в межах даної території, а також поширюється обмеження 

від аеропорту. 

2.34. Гр. Лацко Євгену Йосиповичу земельної ділянки площею                 

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

підставі висновку управління містобудування та архітектури – не передбачено 

розміщення гаражів в межах даної території, а також поширюється обмеження 

від аеропорту. 

2.35. Гр. Назаренку Богдану Олександровичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Залізничній, б/н, у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 

2.36. Гр. Шимоняк Віталію Васильовичу земельної ділянки площею             

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Єньківської, у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 

2.37. Гр. Шимоняк Ігорю Віталійовичу земельної ділянки площею                

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Єньківської, у зв’язку із 

зайнятістю земельної ділянки. 

2.38. Гр. Козак Дмитру Євгеновичу земельної ділянки площею 0,0680 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Друзів, 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 

 

 


