
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XV_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12 вересня 2017 року                     м. Ужгород                                 № 771                                

  

Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок 

 

Розглянувши звернення 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. Мішину Едуарду Ігоровичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ». 

1.2. Гр. Сабадошу Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 

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

«Політ». 

1.3. Гр. Мальчицькому Миколі Золтановичу земельної ділянки площею 

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

«Політ». 

1.4. Гр. Микульцю Василю Васильовичу земельної ділянки площею 

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

«Політ». 

1.5. Гр. Русину Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0079 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», 

ряд «Кірпіч», поз. 26, 27, 28. 
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1.6. Гр. Рейпаші Василю Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0095 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ», ряд «Кірпіч», поз. 6, 7, 8. 

1.7. Гр. Михайловичу Віктору Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0054 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ», ряд Д, поз. 69, 70. 

1.8. Гр. Цифрі Юрію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0049 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ»,        

ряд Б, поз. 64, 65. 

1.9. Гр. Бєшлику Артему Сергійовичу земельної ділянки площею                 

0,0050 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ», ряд Г, поз. 72, 73. 

1.10. Гр. Гончару Олегу Олеговичу земельної ділянки площею 0,0061 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ»,    

ряд Д, поз. 53, 54. 

1.11. Гр. Шушковському Віктору Юрійовичу земельної ділянки площею 

0,0040 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській,         

УКГ "Політ" ряд 9 поз. 9, 10. 

1.12. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0040 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській,         

УКГ "Політ" ряд Д поз. 60, 61. 

1.13. Гр. Ігнатовичу Ігорю Богдановичу земельної ділянки                          

площею 0,0064 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 

УКГ "Політ" ряд Б поз. 72, 73. 

1.14. Гр. Матвєєву Андрію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0041 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській,         

УКГ "Політ" ряд Г поз. 57, 58. 

1.15. Гр. Прокоф'єву Євгенію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0044 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

"Політ" ряд Г поз. 67, 68. 

1.16. Гр. Мошаку Олегу Григоровичу земельної ділянки площею 0,0042 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ "Політ"    

ряд Д поз. 41, 42 

1.17. Гр. Галаснику Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею            

0,0471 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Укропному, 1. 

1.18. Гр. Свистак Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Саксаганського, поз. 15. 

- Пункт 2 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16 жовтня 

2015 року № 1861 «Про надання дозволу на підготовку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1,2) 

учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання гр. Свистак 

М.В. земельної ділянки площею 0,0750 га поз. 37 в районі                           вул. 

Собранецької (масив 2) поз. 116 «б» визнати таким, що втратив чинність. 
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1.19. Гр. Чура Василю Михайловичу земельної ділянки 

площею 0,0583 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Університетській. 

1.20. Гр. Німець Дмитру Миколайовичу земельної ділянки площею   

0,0667 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Лісної. 

 1.21. Гр. Шикулі Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею           

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Іршавської з подальшою 

передачею її у власність. 

- Пункт 1.6. рішення IX сесії міської ради VII скликання від                         

22 грудня 2016 року № 524 «Про затвердження, надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині надання гр. Шикулі М.М. земельної ділянки площею 0,1000 

га по вул. Запорізькій визнати таким, що втратив чинність. 

1.22. Гр. Бобику Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею                                      

0,0476 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Ярославської-Міжгірської. 

 1.23. Гр. Дароличу Артуру Петровичу земельної ділянки площею                       

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Нікітіна в ГРК 

«МИР». 

1.24. Гр. Гендер Олександру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0075 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола в ГРК 

«Сторожницькій». 

1.25. Гр. Малку Миколі Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 190. 

1.26. Гр. Свистак Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, поз. 2. 

1.27. Гр. Славич Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 191. 

 - Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16 жовтня 

2015 року № 1861 «Про надання дозволу на підготовку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1,2) 

учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання                                  

гр. Славич В.В. земельної ділянки площею 0,0700 га поз. 18а в районі  вул. 

Собранецької (масив 1) визнати таким, що втратив чинність. 

1.28. Гр. Драгулі Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0707 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Запорізькій. 

1.29. Гр. Ковачу Андрію Ласловичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Університетської. 
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1.30. Гр. Каналош Петру Васильовичу земельної ділянки 

площею 0,0861 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій. 

1.31. Гр. Шіпош Євгенію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0591 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Зелемірській. 

1.32. Гр. Григоренку Степану Степановичу земельної ділянки площею 

0,0662 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Далекої. 

1.33. Гр. Бемак Вадиму Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по пр. Свободи, б/н. 

1.34. Гр. Долгошу Владиславу Міклошевичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по пр. Свободи, б/н. 

1.35. Гр. Плоскіну Євгену Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                                    

вул. Нововолодимирській, б/н. 

1.36. Гр. Тушканову Павлу Ігоровичу земельної ділянки площею 0,0065 га 

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

1.37. Гр. Клембак Руслану Михайловичу земельної ділянки площею             

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, поз. 4. 

1.38. Гр. Савіцькому Володимиру Дмитровичу земельної ділянки площею             

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, поз. 1. 

1.39. Гр. Туряниці Ігорю Володимировичу земельної ділянки площею             

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, поз. 3. 

 

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

учасникам АТО) дозволів на підготовку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок: 

2.1. Гр. Чегілю Василю Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Харківській (район                                         

вул. Університетської, оскільки земельна ділянка закріплена за іншим 

будинковолодінням. 

2.2. Гр. Малку Миколі Йосиповичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Докучаєва, оскільки земельна ділянка є прибудинковою 

територією. 

2.3. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для ведення садівництва по вул. Саксаганського, квартал 6, поз. 36 у 

зв’язку із зайнятістю земельної ділянки. Запропонувати заявнику підшукати 

іншу вільну земельну ділянку. 

 2.4. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Ясній, квартал 6, 

поз. 19, оскільки земельна ділянка передана іншому громадянину. 
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 2.5. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки 

площею 0,0608 га для ведення садівництва по вул. Саксаганського, квартал 6, 

поз. 28 , оскільки земельна ділянка передана іншому громадянину. 

 2.6. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0612 га для ведення садівництва по вул. Загорській, квартал 7, поз. 8, оскільки 

земельна ділянка передана іншому громадянину. 

 2.7. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для ведення садівництва по вул. Саксаганського, квартал 6, поз. 38, 

оскільки земельна ділянка передана іншому громадянину. 

 2.8. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для індивідуального дачного будівництва в районі вул. Салютної, 

квартал 7, поз. 19,  оскільки земельна ділянка передана іншому громадянину. 

 2.9. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0654 га для індивідуального дачного будівництва в районі вул. Салютної, 

квартал 7, поз. 26, оскільки земельна ділянка передана іншому громадянину. 

 2.10. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Ясній, квартал 6, 

поз. 8, оскільки земельна ділянка передана іншому громадянину. 

 2.11. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для ведення садівництва по вул. Саксаганського, квартал 6, поз. 34, 

оскільки земельна ділянка передана іншому громадянину. 

 2.12. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для ведення садівництва по вул. Саксаганського, квартал 6, поз. 33, 

оскільки земельна ділянка передана іншому громадянину. 

 2.13. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0536 га для ведення садівництва по вул. Саксаганського, квартал 6, поз. 31, 

оскільки земельна ділянка передана іншому громадянину. 

 2.14. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для ведення садівництва по вул. Саксаганського, квартал 6, поз. 30, 

оскільки земельна ділянка передана іншому громадянину. 

 2.15. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для ведення садівництва по вул. Саксаганського, квартал 6, поз. 27, 

оскільки земельна ділянка передана іншому громадянину. 

 2.16. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0608 га для ведення садівництва по вул. Саксаганського, квартал 6, поз. 39, 

оскільки земельна ділянка передана іншому громадянину. 

 2.17. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею  

0,0608 га для ведення садівництва по вул. Саксаганського, квартал 6, поз. 35, 

оскільки земельна ділянка передана іншому громадянину. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 


