
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                              
  
                                
Про затвердження та надання  
дозволів на розробку проектів  
землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок 
 

Розглянувши клопотання юридичних та 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. Молнару Віталію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. О. Хіри, б/н. 

1.2. Гр. Будюх Дмитру Євгенійовичу земельної ділянки площею  0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. Шота Руставелі, б/н.  

1.3. Гр. Готрі Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0700 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. Загорської. 

1.4. Гр. Величканичу Юрію Дмитровичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

1.5. Гр. Богонському Сергію Стаховичу земельної ділянки площею   
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 
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1.6. Гр. Бабінчуку Андрію Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

1.7. Гр. Коба Леоніду Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0629 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Мирній. 

1.8. Гр. Чаюк Олександру Валентиновичу земельної ділянки площею 
0,0619 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Мирній. 

1.9. Гр. Лисенку Івану Сергійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. Єньківської (вул. Тюльпанова). 

1.10. Гр. Трофіл Івану Михайловичу земельної ділянки площею            
0,0922 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Іванковській, б/н. 

1.11. Гр. Ляшку Михайлу Дмитровичу земельної ділянки площею             
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Єньковській. 

1.12. Гр. Шрамку Олегу Олексійовичу земельної ділянки площею            
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньковської (вул. Тюльпанова). 

1.13. Гр. Зизичу Сергію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0860 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. Коритнянської, поз. 9. 

1.14. Гр. Кухнюк Григорію Володимировичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого. 

1.15. Гр. Сивч Ярославу Івановичу земельної ділянки площею 0,0821 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. Гвардійської. 

1.16. Гр. Дзямуличу Роману Юрійовичу земельної ділянки площею            
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньківської (вул. Тюльпанова).  

1.17. Гр. Джус Андрію Анатолійовичу земельної ділянки площею            
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньківської (вул. Тюльпанова). 

1.18. Гр. Дідичу Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Іванківській. 

1.19. Гр. Баргману Євгену Олександровичу земельної ділянки             
площею 0,0750 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Віденській. 

1.20. Гр. Рущаку Івану Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької. 
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1.21. Гр. Сотник Вячеславу Михайловичу земельної ділянки             

площею 0,0585 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Райдужної. 

1.22. Гр. Коба Леоніду Йосиповичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Кашшая, 31. 

1.23. Гр. Чийпеш Миколі Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Мартона, 44. 

1.24. Гр. Йонаш Вячеславу Миколайовичу  земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Мартона, 21. 

1.25. Гр. Батьї Юлію Антоновичу земельної ділянки             
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Райдужній, 29. 

1.26. Гр. Менджул Мирославу Михайловичу земельної ділянки площею            
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньківської (вул. Тюльпанова). 

1.27. Гр. Чаюк Олександру Валентиновичу земельної ділянки площею            
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньківської. 

1.28. Гр. Гостиловському Ігорю Георгійовичу земельної ділянки площею            
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Єньківської. 

1.29. Гр. Варга Івану Дмитровичу земельної ділянки площею            
0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Стефаника.   

1.30. Гр. Лущаку Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 13. 

1.31. Гр. Головатому Дмитру Костянтиновичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Ярослава Мудрого, поз. 1. 

1.32. Гр. Стежковому Сергію Сергійовичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 6. 

1.33. Гр. Дюгованець Руслану Мироновичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 4. 

1.34. Гр. Терів Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею             
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 8. 

1.35. Гр. Шуфричу Василю Васильовичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Ярослава Мудрого, поз. 3. 
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1.36. Гр. Лещинському Віталію Миколайовичу земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 8. 

1.37. Гр. Маді Володимиру Олександровичу земельної ділянки площею 
0,0971 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Запорізькій. 

1.38. Гр. Шоляку Сергію Михайловичу земельної ділянки площею    
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 8. 

1.39. Гр. Чума Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 7. 

1.40. Гр. Бережанському Івану Миколайовичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Гагаріна. 

1.41. Гр. Боротка Владиславу Андрійовичу земельної ділянки площею 
0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Баб’яка. 

1.42. Гр. Тороні Олексію Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Ярослава Мудрого. 

1.43. Гр. Шемейко Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 
0,0697 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 21.   

1.44. Гр. Гудь Мирославу Володимировичу земельної ділянки площею            
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Садової – вул. Мартона. 

1.45. Гр. Співак Олексію Михайловичу земельної ділянки площею            
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської 

1.46. Гр. Шевчук Вадиму Олеговичу земельної ділянки площею             
0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Загорській.  

1.47. Гр. Гендер Олександру Васильовичу  земельної ділянки             
площею 0,0980 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. 8-го Березня. 

1.48. Гр. Самусь Михайлу Васильовичу  земельної ділянки             
площею 0,0956 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. 8-го Березня. 

1.49. Гр. Савіцькому Володимиру Дмитровичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. 8- Березня. 

1.50. Гр. Даролич Артуру Петровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. 8- Березня. 
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1.51. Гр. Кінч Івану Андрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд  по пров. Мартона, 21. 

1.52. Гр. Рижкевичу Івану Петровичу  земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

1.53. Гр. Тарасову Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею             
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Швейцарській. 

1.54. Гр. Кузьмі Віктору Вікторовичу земельної ділянки площею             
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Швейцарській. 

1.55. Гр. Посіреніну Олександру Євгенійовичу земельної ділянки площею 
0,0821 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Гвардійської. 

1.56. Гр. Прислупському Владиславу Емільовичу земельної ділянки 
площею 0,0719 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

1.57. Гр. Кереканич Юрію Юрійовичу земельної ділянки            
площею 0,0432 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Айвазовського, б/н. 

1.58. Лошак Ярославу Васильовичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. М. Підгорянки, б/н. 

 
2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО): 
 
2.1. Гр. Решетняк Миколі Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0781) площею 0,0779 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. М. Амосова, 26 (поз.455) та передати її у власність. 

2.2. Гр. Мушак Роману Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:67:001:0169) площею 0,0817 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Коритнянській, поз. 12 та передати її у власність. 

2.3. Гр. Райхелю Анатолію Мар'яновичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:67:001:0165) площею 0,0978 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 
вул. Коритнянської, поз. 16 та передати її у власність. 

2.4. Гр. Годованець Віталію Івановичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0131) площею 0,0614 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 
вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 1 та передати її у власність. 
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2.5. Гр. Орінчай Руслану Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0134) площею 0,0614 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в районі вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 2 та передати її у власність. 

2.6. Гр. Маковському Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0135) площею 0,0614 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 
вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 5 та передати її у власність. 

2.7. Гр. Мелень Олегу Ярославовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0133) площею 0,0614 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 
вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 3 та передати її у власність. 

2.8. Гр. Найман Валерію Золтановичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:55:001:0413) площею 0,0642 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 
вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 10 та передати її у власність. 

2.9. Гр. Рибаку Сергію Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:55:001:0414) площею 0,0642 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 
вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 9 та передати її у власність. 

2.10. Гр. Диганичу Владиславу Олександровичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:55:001:0415) площею 0,0600 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в районі вул. О. Теліги - пров. Маковий, поз. 8 та передати її у власність. 

2.11. Гр. Шикота Євгенію Івановичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:67:001:0162) площею 0,0828 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 
вул. Коритнянської, поз. 23 та передати її у власність. 

2.12. Гр. Дей Євгену Леонідовичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:67:001:0166) площею 0,0918 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі             
вул. Коритнянської, поз. 1 та передати її у власність. 

2.13. Гр. Варивода Олексію Миколайовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:67:001:0163) площею 0,0915 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в районі вул. Коритнянської, поз. 2 та передати її у власність. 

2.14. Гр. Марчишак Миколі Миколайовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:67:001:0167) площею 0,0900 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в районі вул. Коритнянської, поз. 22 та передати її у власність. 

2.15. Гр. Войтовичу Ігорю Всеволодовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:67:001:0164) площею 0,0956 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в районі вул. Коритнянської, поз. 5 та передати її у власність. 
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2.16. Гр. Мініну Віктору Геннадійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0779) площею 0,0794 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по                 вул. М. Амосова, 29 та передати її у власність. 

2.17. Гр. Зеленку Олександру Олександровичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:53:001:0778) площею 0,0794 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по  вул. М. Амосова, 31 та передати її у власність. 

2.18. Гр. Петріченко Олександру Олександровичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:53:001:0780) площею 0,0794 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по  вул. М. Амосова, 27 та передати її у власність. 

2.19. Гр. Кузнєву Сергію Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0132) площею 0,0570 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі  
вул. Загорської, поз. 9 та передати її у власність. 

2.20. Гр. Коляда Олександру Миколайовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:32:001:0377) площею 0,0997 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по  вул. Рожевій та передати її у власність. 

2.21. Гр. Грубарь Володимиру Володимировичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:56:001:0123) площею 0,0700 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз. 8 та передати її у власність. 

2.22. Гр. Гресь Віктору Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0140) площею 0,0570 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 
вул. Загорської, поз. 8 та передати її у власність. 

2.23. Гр. Дубовик Максиму Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:42:001:0511) площею 0,0711 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі  
вул. Північної та передати її у власність. 

2.24. Гр. Миньо Миколі Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:50:001:0327) площею 0,0597 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 
вул. Собранецької та передати її у власність. 

2.25. Гр. Балецькому Василю Михайловичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:42:001:0512) площею 0,0710 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в районі вул. Північної та передати її у власність. 

2.26. Гр. Іваниковичу Роману Петровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0124) площею 0,0719 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
пров. Фермерському, 21 та передати її у власність. 
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2.27. Гр. Остапенко Олександру Павловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0412) площею 0,0687 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в районі  вул. Ярослава Мудрого, поз. 6 та передати її у власність. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови (Габора О. М.) та постійну комісію з питань регулювання земельних 
відносин, містобудування та архітектури (Пономарьова С. Б.). 
 
 
 
Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 


