
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _ІІ_ сесія    VІII   скликання 
(1-е пленарне засідання)  

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 лютого 2021 року                            Ужгород                                      № 89                         

  

 

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 дозвіл на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею 

їх у власність: 

1.1. Гр. Лешанич Віктору Олексійовичу земельної ділянки площею               

0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської та вул. Ярослава 

Мудрого, поз. 4. 

1.2. Гр. Ващенку Сергію Вікторовичу земельної ділянки площею                       

0,0035 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Івана Котляревського,                   

2 «а», АГК «Сигнал». 

1.3. Гр. Сохіну Артуру Олександровичу земельної ділянки площею               

0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава 

Чорновола. 

 1.4. Гр. Сай-Боднар Олені В’ячеславівні земельної ділянки площею                  

0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів ТВГ «Радванка», гараж                   

поз. 152  по вул. Українській, 56 «а». 

  



1.5. Гр. Бібченку Олексію Григоровичу земельної ділянки площею               

0,0520 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Петра Милославського. 

1.6. Гр. Савко Івану Михайловичу земельної ділянки площею  0,0825 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Марка Черемшини. 

1.7. Гр. Фігурі Віталію Олеговичу земельної ділянки площею 0,0677 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Софіївській. 

1.8. Гр. Падяку Олександру Валерійовичу земельної ділянки площею 

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

 

2. Відмовити у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок: 

2.1. Гр. Потапчуку Тимофію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Климента Тімірязєва, у зв’язку із 

наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.2. Гр. Ригану Івану Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Климента Тімірязєва, у зв’язку із наявним рішенням міської 

ради на зазначену земельну ділянку. 

2.3. Гр. Матічин Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0629 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Каянській, 33 (р-н. Ярослава Мудрого, поз. 469) на підставі 

діючого мораторію на виділення вільних земельних ділянок для індивідуальної 

житлової забудови. 

2.4. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0514 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Іллі Бродлаковича, у зв’язку з 

тим, що зазначена земельна ділянка є ділянкою Закарпатського обласного 

протитуберкульозного диспансеру. 

2.5. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0786 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.6. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0827 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.7. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0478 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 



2.8. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0734 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.9. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0471 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Бели Бартока, оскільки земельна 

ділянка розташована за межами міста. 

2.10. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Бели Бартока, оскільки земельна 

ділянка розташована за межами міста. 

2.11. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0556 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Канальної, оскільки земельна 

ділянка знаходиться в охоронній зоні каналу. 

2.12. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0701 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Іштвана Дендеші, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності.  

2.13. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0694 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.14. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0397 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Верховинської, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

2.15. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0851 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, оскільки земельна 

ділянка знаходиться у приватній власності. 

2.16. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0772 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.17. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0484 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.18. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0502 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Героїв, оскільки земельна 

ділянка знаходиться у приватній власності. 



2.19. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0641 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.20. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0582 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.21. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0518 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. Соснового, оскільки земельна 

ділянка знаходиться у приватній власності. 

2.22. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0535 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Іванківської, оскільки земельна 

ділянка знаходиться у приватній власності. 

2.23. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0328 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.24. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0814 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.25. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0936 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.26. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0318 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. Садовий, оскільки земельна 

ділянка є землями загального користування. 

2.27. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0917 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.28. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0671 га для ведення особистого селянського господарства розташованої 

згідно з графічними матеріалами, оскільки земельна ділянка розташована за 

межами міста. 

2.29. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0824 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 



2.30. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0809 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської-Єнківської, у зв’язку 

із наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.31. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0596 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.32. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0507 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.33. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0925 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.34. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0695 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.35. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, оскільки на земельній 

ділянці розташовані ЛЕП, а також земельна ділянка знаходиться в межах 

захисної смуги р. Уж. 

2.36. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0604 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Яблуневої, оскільки земельна 

ділянка знаходиться у приватній власності. 

2.37. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0606 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Черешневої, оскільки земельна 

ділянка знаходиться у приватній власності. 

2.38. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0879 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, оскільки земельна 

ділянка є територією Держлісгоспу. 

2.39. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0831 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.40. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0607 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 



2.41. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0585 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. Сосновий, оскільки частина 

зазначеної земельної ділянки на землях загального користування, інша – у 

приватній власності. 

2.42. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0575 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. Сосновий, оскільки частина 

зазначеної земельної ділянки на землях загального користування, інша – у 

приватній власності. 

2.43. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0526 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.44. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0918 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Мікоша Берчені, оскільки 

земельна ділянка є територією будинковолодіння. 

2.45. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0599 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Стародоманинської, оскільки 

земельна ділянка є територією Закарпатського обласного клінічного 

онкологічного диспансеру. 

2.46. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0624 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Солов’їної, оскільки земельна 

ділянка знаходиться на території кладовища. 

2.47. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0919 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.48. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0820 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, оскільки земельна 

ділянка знаходиться за КСП. 

2.49. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0720 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.50. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0521 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.51. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0769 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.52. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0941 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.53. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0694 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.54. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0475 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.55. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0576 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.56. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0497 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі пров. Зоряний, оскільки земельна 

ділянка знаходиться у приватній власності. 

2.57. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0227 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.58. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0889 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.59. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0821 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.60. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,1021 га для ведення особистого селянського господарства в районі                                       

Об’їзної дороги, оскільки земельна ділянка знаходиться в охоронній зоні АЗС. 

2.61. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,08017 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.62. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0451 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Бели Бартока, оскільки земельна 

ділянка знаходиться за межами міста. 



2.63. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0528 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Павела Йосифа Шафарика, 

оскільки земельна ділянка знаходиться на території кладовища. 

2.64. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0551 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Павела Йосифа Шафарика, 

оскільки земельна ділянка знаходиться на території кладовища. 

2.65. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0415 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Іллі Бродлаковича, оскільки 

земельна ділянка знаходиться на території кладовища. 

2.66. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0431 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Тернопільської, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

2.67. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0435 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. Садовий, оскільки земельна 

ділянка є землями загального користування. 

2.68. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0522 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі пров. Іштвана Мартона, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

2.69. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0415 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Дармштадської, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

2.70. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0631 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Університетської, оскільки 

земельна ділянка знаходиться в межах охоронної зони ЛЕП. 

2.71. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0377 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.72. Гр. Шкарампоті Богдану Вікторовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Климента Тімірязєва, у зв’язку із 

наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.73. Гр. Тупчій Олегу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна, б/н, ГРК «Мир» , у 

зв’язку із наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

2.74. Гр. Бажурі Івану Володимировичу земельної ділянки площею                    

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



ГРК «Мир», у зв’язку із наявним рішенням міської ради на зазначену земельну 

ділянку. 

2.75. Гр. Станку Івану Івановичу земельної ділянки площею  0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній на підставі висновку 

управління містобудування та архітектури – земельна ділянка знаходиться на 

території багатоквартирної житлової забудови, що не відповідає містобудівній 

документації. 

2.76. Гр. Невеселому Петру Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Калиновій на підставі висновку управління містобудування та 

архітектури – містобудівною документацією не передбачено забудову в межах 

даної території. 

2.77. Гр. Зіміну Юрію Олександровичу земельної ділянки площею                        

0,0634 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по Студентській набережній на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – згідно генерального 

плану ділянка відноситься до громадської забудови, що суперечить 

містобудівній документації. 

2.78. Гр. Пайді Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Героїв, б/н на підставі висновку 

управління містобудування та архітектури – детальним планом не передбачено 

розміщення гаражів в межах даної території. 

2.79. Гр. Павлович Івану Михайловичу земельної ділянки площею                       

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

оскільки земельна ділянка є прибудинковою територією. 

2.80. 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 – зазначена територія знаходиться в 

межах автошляхів, доріг та проїздів, що суперечить містобудівній документації. 

2.81. Гр. Гайхел Василю Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна, б/н, ГРК «Мир», 

оскільки земельна ділянка є зайнятою. 

2.82. Гр. Лангазо Сергію Сергійовичу земельної ділянки площею 1,4080 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Степанівської, 

б/н, оскільки земельна ділянка знаходиться в межах території, яка планується 

для формування рекреаційної зони. 

2.83. 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, оскільки на зазначену 

земельну ділянку в порядку черговості надійшла заява іншого заявника. 

2.84. Гр. Цьока Любомиру Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Івана Ольбрахта, оскільки земельна ділянка є територією 

земель загального користування. 



2.85. Гр. Бажурі Івану Володимировичу земельної ділянки площею                 

1,1414 га для ведення особистого селянського господарства в районі                         

вул. Степанівської, б/н, оскільки земельна ділянка знаходиться в межах 

території, яка планується для формування рекреаційної зони. 

2.86. Гр. Бобак Євгенію Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Степана Вайди, оскільки 

земельна ділянка закріплена за МСРЦ «Дорога життя». 

2.87. Гр. Щербей Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Запорізької, оскільки на зазначену земельну ділянку 

наявне рішення міської ради. 

2.88. Гр. Гулей Федору Федоровичу земельної ділянки площею 0,0680 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Друзів на підставі висновку управління містобудування 

та архітектури – не відповідає містобудівній документації. 

2.89. Гр. Гулей Федору Федоровичу земельної ділянки площею 0,0680 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Друзів на підставі висновку управління містобудування 

та архітектури – не відповідає містобудівній документації. 

2.90. Гр. Гулей Федору Федоровичу земельної ділянки площею 0,0788 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Гвардійської на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – не відповідає містобудівній документації. 

2.91. Гр. Рахівському Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 

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

Заньковецької, б/н на підставі висновку управління містобудування та 

архітектури – згідно детального плану територія знаходиться в межах 

торгівельної зони, що суперечить містобудівній документації. 

2.92. Гр. Феєр Федору Федоровичу земельної ділянки площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства на території міста Ужгород 

на підставі висновку управління містобудування та архітектури – земельні 

ділянки не можуть бути виділені для ведення особистого селянського 

господарства.  

2.93. Гр. Феєр Федору Федоровичу земельної ділянки площею _____га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на території міста Ужгород відповідно до частини 4 статті 116 

Земельного кодексу України. 

2.94. Гр. Ковач Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Єньківській, б/н, оскільки використано право безоплатної 

приватизації земельної ділянки. 

2.95. Гр. Осадчук Марку Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0937 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Оноківської, оскільки земельна 



ділянка є територією земель загального користування та відсутній детальний 

план території. 

2.96. Гр. Фонтош Мирославу Сергійовичу земельної ділянки площею 

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

діл. 8, у зв’язку із відсутністю затвердженого детального плану території. 

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

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

земельна ділянка є зеленою зоною. 

2.98. Гр. Штефаньо Василю Васильовичу земельної ділянки площею 

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

оскільки земельна ділянка є зеленою зоною.  

2.99. Гр. Фонтошу Василю Михайловичу земельної ділянки площею  

0,0542 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Буковій, у зв’язку із невідповідністю 

містобудівній документації, зазначена земельна ділянка знаходиться в межах 

спортивного майданчику. 

2.100. Гр. Ковачу Сергію Юрійовичу земельної ділянки площею                        

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Буковій, у зв’язку із невідповідністю 

містобудівній документації, зазначена земельна ділянка знаходиться в межах 

спортивного майданчику.  

2.101. Гр. Каменеву Павлу Сергійовичу земельної ділянки площею                        

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Буковій, у зв’язку із невідповідністю 

містобудівній документації, зазначена земельна ділянка знаходиться в межах 

спортивного майданчику. 

2.102. Гр. Брагінському Володимиру Дмитровичу земельної ділянки 

площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, оскільки зазначена 

земельна ділянка частково перебуває у приватній власності. 

2.103. Гр. Булах Наталії Юріївні земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в р-ні вул. Коритнянської, оскільки зазначена земельна ділянка частково 

перебуває у приватній власності. 

2.104. Гр. Тимчаку Олегу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0800 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Коритнянській, оскільки зазначена земельна ділянка частково 

перебуває у приватній власності. 

2.105. Гр. Брагінському Володимиру Дмитровичу земельної ділянки 

площею 0,0650 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Коритнянській, оскільки зазначена 

земельна ділянка частково перебуває у приватній власності. 

2.106. Гр. Ящук Дмитру Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 



і споруд по вул. Миколи Бобяка - вул. Загорській, оскільки зазначена земельна 

ділянка частково перебуває у приватній власності. 

2.107. Гр. Бобак Євгенію Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Степана Вайди, оскільки земельна ділянка знаходиться в 

межах території МСРЦ «Дорога життя». 

2.108. Гр. Литвак Івану Степановичу земельної ділянки площею 0,0550 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Романа Шухевича,                   

18 «а» відповідно до статті 121 Земельного кодексу України. 

2.109. Гр. Зіміну Юрію Олександровичу земельної ділянки площею               

0,1000 га для індивідуального садівництва в районі вул. Івана Анкудінова, у 

зв’язку із невідповідністю містобудівній документації. 

 2.110. Гр. Павлович Івану Михайловичу земельної ділянки площею              

0,0983 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, б/н, відповідно до 

частини 4 статті 116 Земельного кодексу України. 

 2.111. Гр. Цифра Вячеславу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. 8-го Березня, 

оскільки земельна ділянка знаходиться в межах території МСРЦ «Дорога 

життя». 

2.112. Гр. Купар Борису Івановичу земельної ділянки площею  0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Тюльпановій, оскільки земельна ділянка знаходиться у 

приватній власності. 

2.113. Гр. Глебі Еріку Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Василя Стефаника, у зв’язку із наявним рішенням міської 

ради на зазначену земельну ділянку. 

2.114. Гр. Папірник Йосипу Йосиповичу земельної ділянки площею                 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Миколи Бобяка та                             

вул. Загорської, оскільки земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

2.115. Гр. Мигальчич Максиму Юрійовичу земельної ділянки площею                 

0,0751 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, оскільки земельна 

ділянка частково знаходиться у приватній власності. 

2.116. Гр. Кавунець Олександру Івановичу земельної ділянки площею                 

0,0882 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, оскільки відсутній 

доступ (під’їзд) до земельної ділянки. 

2.117. Гр. Белецькому Роману Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Софіївській (мкрн. Озерний), оскільки 

на зазначену земельну ділянку в порядку черговості надійшла заява іншого 

заявника. 



2.118. Гр. Петечела Віталію Васильовичу земельної ділянки площею                  

0,0060 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Марії Заньковецької, 

оскільки земельна ділянка обтяжена малою архітектурною формою. 

2.119. Гр. Кондратенку Михайлу Сергійовичу земельної ділянки площею                        

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Софіївській (мкрн. Озерний), оскільки 

на зазначену земельну ділянку в порядку черговості надійшла заява іншого 

заявника. 

2.120. Гр. Гриньо Андрію Антоновичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. 8-го Березня, оскільки 

земельна ділянка закріплена за МСРЦ «Дорога життя». 

2.121. Гр. Кононенко Тетяні Михайлівні земельної ділянки площею             

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

оскільки земельна ділянка закріплена за МСРЦ «Дорога життя». 

2.122. Гр. Ришнивецькому Володимиру Володимировичу земельної 

ділянки площею 0,0944 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Марка Черемшини, у зв’язку 

із наявним рішенням міської ради на зазначену земельну ділянку. 

 

 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 

 

 


