
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _VI_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 серпня 2016 року                       м. Ужгород                                 № 360                          

      

Про затвердження, надання та відмову 

у наданні 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. Станку Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0804 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській. 

1.2. Гр. Чередниченку Олександру Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 17. 

1.3. Гр. Бариському Андрію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 32. 

1.4. Гр. Опаленику Михайлу Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 28. 

1.5. Гр. Безнощаку Андрію Андрійовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 20. 
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1.6. Гр. Мілко Віталію Івановичу земельної ділянки площею 0,0608 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 6. 

1.7. Гр. Галочкіну Миколі Валерійовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 10. 

1.8. Гр. Бітлян Євгену Васильовичу земельної ділянки площею 0,0608 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 38. 

1.9. Гр. Баргману Євгену Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,0747 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Журавлиної. 

1.10. Гр. Карпенку Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею 

0,0685 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Пряшівській. 

1.11. Гр. Мага Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0982 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької. 

1.12. Гр. Кухнюк Григорію Володимировичу земельної ділянки площею                    

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 33. 

1.13. Жабському Денису Сергійовичу земельної ділянки площею                   

0,0529 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Верховинській. 

1.14. Гр. Лангазо Сергію Сергійовичу земельної ділянки                                 

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

господарських будівель і споруд в мкрн. вул. "Сосновий" (вул. Карпатська). 

1.15. Гр. Карповичу Ярославу Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0709 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Сосновій, б/н. 

1.16. Гр. Трубанову Сергію Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0544 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Сосновій – Кедровій. 

1.17. Гр. Дибець Руслану Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0935 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Університетській. 

1.18. Гр. Солома Віталію Йосиповичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Університетській, б/н. 

1.19. Гр. Цап Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Університетській, б/н. 

1.20. Гр. Плоскіну Євгену Михайловичу земельної ділянки площею                   

0,0957 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі  вул. Університетської, б/н. 
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1.21. Гр. Пікулі Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0510 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Верховинській, поз. 285. 

1.22. Гр. Кострубаничу Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0635 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Верховинській, поз. 150. 

1.23. Гр. Зеленко Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Сріблястій, 30 «б» 

1.24. Гр. Мельник Олександру Дмитровичу земельної ділянки площею 

0,0550 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Кедровій, поз. 169 «а». 

1.25. Гр. Демчинському Ігорю Валентиновичу земельної ділянки площею 

0,0885 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, поз. 33. 

1.26. Гр. Кулітка Денису Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0747 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Журавлиній. 

 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) та їх 

родинам: 

2.1. Гр. Іваниш Олегу Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:53:001:0782) площею 0,0796 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. М. Амосова, 25 та 

передати її у власність. 

2.2. Гр. Царук Мар’яну Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0119) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                   

вул. Ярослава Мудрого, поз. 13 та передати її у власність. 

2.3. Гр. Кереканич Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:35:001:0169) площею 0,0432 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Айвазовського, б/н та передати її у власність. 

2.4. Гр. Райніш Віталію Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0147) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Ярослава Мудрого, поз. 3 та передати її у власність. 

2.5. Гр. Мрикало Роману Богдановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1734) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

2.6. Гр. Клецку Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:67:001:0173) площею 0,0885 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Коритнянської, поз. 3 та передати її у власність. 
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2.7. Гр. Косьців Івану Олексійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:50:001:0329) площею 0,0784 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Гвардійській та передати її у власність. 

2.8. Гр. Палцуличу Євгену Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:42:001:0529) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Теодора Ромжі  поз.13 та передати її у власність. 

2.9. Гр. Матей Мирославу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:42:001:0530) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Теодора Ромжі  поз.5 та передати її у власність. 

2.10. Гр. Дербак Леоніду Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:42:001:0528) площею 0,0784 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Теодора Ромжі  поз.12 та передати її у власність. 

2.11. Гр. Менджул Мирославу Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:53:001:0795) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Єньківської (вул. Тюльпанова) та передати її у власність. 

2.12. Гр. Кінч Івану Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1736) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

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

передати її у власність. 

2.13. Гр. Хвуст Святославу Антоновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0293) площею 0,0951 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Руській та передати її у власність. 

2.14. Гр. Шевченку Сергію Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:10:001:0294) площею 0,0995 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Руській та передати її у власність. 

2.15. Гр. Носову Володимиру Платоновичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:26:001:0234) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Митної та передати її у власність. 

 

3. Відмовити у наданні учасникам бойових дій (в тому числі 

учасникам АТО) дозволів на підготовку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок: 

3.1. Гр. Лобозінському Сергію Володимировичу земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд по вул. Руській. 

3.2. Гр. Гельжинському Роману Любомировичу земельної ділянки 

площею 0,0561 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Котловинної. 
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3.3. Гр. Шіпошу Євгенію Юрійовичу земельної ділянки площею     

0,0840 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Університетському. 

3.4. Гр. Малиничу Мілану Миколайовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній. 

3.5. Гр. Пікулі Павлу Івановичу земельної ділянки                                 

площею 0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Канальній.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О. М. та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 


