
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _VIII_  сесія    VІI _  скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18 жовтня 2016 року                       м. Ужгород                                 № 410                           
      

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. Гречин Василю Павловичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській. 

1.2. Гр. Дідик Петру Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0867 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Карпатській, 41. 

1.3. Гр. Остич Валерію Валерійовичу земельної ділянки площею 0,0875 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Карпатській, 39. 

1.4. Гр. Жабському Денису Сергійовичу земельної ділянки площею     

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

1.5. Гр. Товт Віктору Вікторовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської-Єньковської. 

1.6. Гр. Мішину Едуарду Ігоровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської-Єньковської. 
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1.7. Гр. Кулітці Денису Миколайовичу земельної ділянки 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській,        

кооп. "Політ", ряд "з", 3. 

1.8. Гр. Таращенку Віталію Володимировичу земельної ділянки площею                   

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

кооп. "Політ". 

1.9. Гр. Плисці Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею                   

0,0754 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Виноградівської. 

1.10. Гр. Галас Ярославу Васильовичу земельної ділянки площею                   

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Виноградній. 

1.11. Гр. Семакову Альберту Валерійовичу земельної ділянки площею 

0,0631 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 181. 

1.12. Гр. Товт Крістіану Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0608 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 4. 

1.13. Гр. Луцюку Віктору Євгеновичу земельної ділянки площею      

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 22. 

1.14. Гр. Гусару Людвігу Валерійовичу земельної ділянки площею      

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 5. 

1.15. Гр. Петруньо Вячеславу Вячеславовичу земельної ділянки площею      

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 7. 

    1.16. Гр. Стецюничу Роману Івановичу земельної ділянки площею       

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Сонячній. 

 1.17. Гр. Пантьо Івану Михайловичу земельної ділянки                                   

площею 0,0997 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 147. 

     1.18. Гр. Лецо Павлу Павловичу земельної ділянки площею 0,0851 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Керченській. 

     1.19. Гр. Газі Віктору Йосифовичу земельної ділянки площею 0,0851 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Керченській. 

     1.20. Гр. Туряниці Ігорю Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0518 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Виноградній. 

1.21. Гр. Ярошу Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0525 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Д. Снігурського, б/н. 

1.22. Гр. Лабатій Віталію Петровичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Баб’яка. 
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1.23. Гр. Швенді Андрію Стефановичу земельної ділянки  

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

господарських будівель і споруд  в мкрн. «Садовий» по вул. Кашшая. 

1.24.  Гр. Локоті Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею   

0,0039 га для будівництва індивідуальних гаражів в АГК "Модуль" по           

вул. Баб`яка (поз. 5). 

1.25. Гр. Бушко Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0608 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 2. 

1.26. Гр. Кочергану Сергію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 18. 

1.27. Гр. Яворському Івану Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 9. 

1.28. Гр. Головка Юрій Юрійович земельної ділянки площею 0,0738 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 11. 

1.29. Гр. Кірвей Івану Людвикович земельної ділянки площею 0,0608 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 34. 

1.30. Гр. Гарячому Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0790 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

1.31. Гр. Сасин Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею     

0,0997 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

1.32. Гр. Трегубову Олександру Івановичу земельної ділянки площею     

0,0884 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

1.33. Гр. Туряниці Ігорю Володимировичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій. 

 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

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

родинам: 

2.1. Гр. Кузьмі Віктору Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0493) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Швейцарській та передати її у власність. 

2.2. Гр. Тарасову Миколі Миколайовичу, земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0492) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Швейцарській та передати її у власність. 

2.3. Гр. Шевчуку Вадиму Олеговичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1741) площею 0,0791 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Загорській, б/н та передати її у власність. 

2.4. Гр. Балог Інні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0160) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                    

вул. Ярослава Мудрого, поз. 11 та передати її у власність. 

2.5. Гр. Баландяк Віталію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1740) площею 0,0965 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Загорській та передати її у власність. 

2.6. Гр. Прислупському Владиславу Емільовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1739) площею 0,0719 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській та передати її у власність. 

2.7. Гр. Семеновичу Василю Микитовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0161) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Ярослава Мудрого, поз.16 та передати її у власність. 

2.8. Гр. Дідичу Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:40:001:0039) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іванківській та 

передати її у власність. 

2.9. Гр. Теплову Євгенію Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0158) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

2.10. Гр. Рижкевичу Івану Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1742) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Загорській та передати її у власність. 

2.11. Гр. Сотнику Вячеславу Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:44:001:0316) площею 0,0585 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

2.12. Гр. Гудь Мирославу Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1744) площею 0,0984 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Садової – вул. Мартона та передати її у власність. 

2.13. Гр. Рущак Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:49:001:0407) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Запорізької та передати її у власність. 

2.14. Гр. Тушканову Павлу Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:42:001:0535) площею 0,0622 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Т. Ромжі, б/н та передати її у власність 
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2.15. Гр. Сивч Ярославу Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0757) площею 0,0821 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

2.16. Гр. Посіреніну Олександру Євгенійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0756) площею 0,0821 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

2.17. Гр. Трофіл Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:46:001:0277) площею 0,0922 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Іванківській, б/н та передати її у власність. 

2.18. Гр. Шрамко Олегу Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0797) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Єньковської (вул. Тюльпанова) та передати її у власність. 

2.19. Гр. Шулевка Віталію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0163) площею 0,0730 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

2.20. Гр. Ляшко Михайлу Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:53:001:0796) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по        

вул. Єньковській 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. Кирлику Василю Михайловичу земельної ділянки площею                   

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

3.2. Гр. Морека Михайлу Едуардовичу земельної ділянки площею                   

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

3.3. Гр. Бемак Вадиму Вікторовичу земельної ділянки площею                   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Озерної. 

3.4. Гр. Перевузнику Євгену Степановичу земельної ділянки площею     

0,0096 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Климпуша. 

3.5. Гр. Кучмі Костянтину Ігоровичу земельної ділянки площею 0,0096 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Климпуша. 

3.6. Гр. Граб Богдану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0719 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській, б/н. 

3.7. Гр. Шип Павлу Володимировичу земельної ділянки                            

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

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 125. 
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3.8. Гр. Синьку Віктору Миколайовичу земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд вул. Загорської, 125. 

3.9. Гр. Боготопову Павлу Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0900 га для ведення садівництва по вул. Героїв. 

3.10. Гр. Боготопову Павлу Олександровичу земельної ділянки площею 

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

3.11. Гр. Ільканич Івану Васильовичу земельної ділянки площею                   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

3.12. Гр. Лобанцеву Сергій Сергійович земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  

вул. Ольбрахта. 

3.13. Лобанцеву Сергій Сергійович земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по  

Слов'янській набережній – вул. Баб’яка. 

3.14. Гр. Бучмей Юрію Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по  вул. Тімірязєва, б/н. 

3.15. Гр. Німець Дмитру Миколайовичу земельної ділянки площею                   

0,0516 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Райдужній. 

 

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 


