
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                 ХVІІ_ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 09 листопада  2017 року                  м. Ужгород                            № 808          

                                                                                    

Про затвердження, надання 

та відмову у наданні дозволів 

на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

 

Розглянувши 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. Снігур Олександру Захарійовичу земельної ділянки площею            

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2,            

поз. 193. 

1.2. Гр. Чирянику Сергію Іллічу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 192. 

1.3. Гр. Береній Руслану Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 189. 

1.4. Гр. Гал Івану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 185. 

1.5. Гр. Несенюку Ігорю Івановичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 187. 
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1.6. Гр. Коцюрубі Денису Валерійовичу земельної ділянки 

площею 0,0734 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Стефаника. 

1.7. Гр. Ривак Сергію Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 188. 

1.8. Гр. Козьмі Івану Стефановичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 186. 

1.9. Гр. Поневачу Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0697 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

1.10. Гр. Руденко Василю Євгеновичу земельної ділянки площею 0,0643 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Університетської. 

1.11. Гр. Сірмаю Євгену Євгенійовичу земельної ділянки площею           

0,0678 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Гвардійської-Михайла 

Салтикова-Щедріна. 

 1.12. Гр. Пучініну Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею              

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Панаса Саксаганського, квартал 6,             

поз. 37 з подальшою передачею її у власність. 

 - 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. Пучініну В.М. земельної ділянки площею 0,0750 га в районі                              

вул. Собранецької (масив 2) поз.  67 б визнати таким, що втратив чинність.  

1.13. 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. 

1.14. Гр. Галамбі Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею            

0,0811 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в по вул. Запорізькій, б/н. 

1.15. Гр. Сабадошу Сергію Володимировичу земельної ділянки площею            

0,0450 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Укропному, 9. 

1.16. Гр. Панкуличу Максиму Івановичу земельної ділянки площею            

0,0362 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в по вул. Запорізькій, б/н. 

1.17. Гр. Сітало Вадиму Анатолійовичу земельної ділянки площею  

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.18. Гр. Німець Дмитру Миколайовичу земельної ділянки площею                   

0,0038 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Брестській. 
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    1.19. Гр. Венцурику Володимиру Івановичу земельної 

ділянки площею 0,0999 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Котловинній з подальшою 

передачею її у власність. 

 - Пункт 1.32. рішення V сесії міської ради VII скликання від 14 липня 

2016 року № 282 «Про затвердження, надання та відмову у наданні дозволів на 

підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в 

частині надання гр. Венцурику В.І. земельної ділянки площею 0,0608 га в 

районі вул. Саксаганського, поз. 25 а визнати таким, що втратив чинність. 

1.20. Гр. Даскалюку Андрію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тернопільській, 43. 

1.21. Гр. Повханичу Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею  

0,0933 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Великокам'яній. 

1.22. Гр. Дідику Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

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

родинам: 

 2.1. Гр. Гоман Миколі Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0214) площею 0,0608 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі                                   

вул. Панаса Саксаганського, поз. 24 та передати її у власність. 

 2.2. Гр. Рибчич Любомиру Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0217) площею 0,0989 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі  

вул. Панаса Саксаганського, поз. 21 та передати її у власність. 

 2.3. Гр. Безнощаку Андрію Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0218) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі  

вул. Панаса Саксаганського, поз. 20 та передати її у власність. 

 2.4. Гр. Луцюку Віктору Євгеновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0216) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі  

вул. Панаса Саксаганського, поз. 22 та передати її у власність. 

 2.5. Гр. Паламарчуку Олександру Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0204) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського, поз. 29 та передати її у власність. 

2.6. Гр. Галочкіну Миколі Валерійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0209) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі  

вул. Панаса Саксаганського, поз. 10 та передати її у власність. 
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 2.7. Гр. Бойко Володимиру Вікторовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0210) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі  вул. Панаса Саксаганського, поз. 8 та передати її у власність. 

 2.8. Гр. Зеленському Олексію Семеновичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0199) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі  вул. Панаса Саксаганського, поз. 35 та передати її у власність. 

 2.9. Гр. Рубаняк Віктору Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0203) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Панаса Саксаганського, поз. 30 та передати її у власність. 

2.10. Гр. Височан Олегу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0195) площею 0,0787 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі  

вул. Панаса Саксаганського, поз. 40 та передати її у власність. 

2.11. Гр. Сніцаренку Тарасу Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0192) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі  

вул. Панаса Саксаганського, поз. 1 та передати її у власність. 

 2.12. Гр. Яворському Івану Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0225) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі  вул. Панаса Саксаганського, поз. 9 та передати її у власність. 

 2.13. Гр. Кучейник Володимиру Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0220) площею 0,0536 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі  вул. Панаса Саксаганського, поз. 31 та передати її у власність. 

2.14. Гр. Головка Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0224) площею 0,0738 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі  

вул. Панаса Саксаганського, поз. 11 та передати її у власність. 

 2.15. Гр. Кірвей Івану Людвиковичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0200) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі  

вул. Панаса Саксаганського, поз. 34 та передати її у власність. 

 2.16. Гр. Рейпаші Василю Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0212) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі  

вул. Панаса Саксаганського, поз. 16 та передати її у власність. 

 2.17. Гр. Опаленику Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0205) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі  

вул. Панаса Саксаганського, поз. 28 та передати її у власність. 

 2.18. Гр. Товт Крістіану Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0194) площею 0,0608 га для будівництва та 



 5 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

районі  вул. Панаса Саксаганського, поз. 4 та передати її у власність. 

 2.19. Гр. Мілко Віталію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0202) площею 0,0608 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                    

вул. Панаса Саксаганського, поз. 6 та передати її у власність. 

 2.20. Гр. Кочергану Сергію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0226) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Панаса Саксаганського, поз. 18 та передати її у власність. 

 2.21. Гр. Бушко Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0193) площею 0,0608 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі                                    

вул. Панаса Саксаганського, поз. 2 та передати її у власність. 

 2.22. Гр. Пирч Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0223) площею 0,0608 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі                                    

вул. Панаса Саксаганського, поз. 13 та передати її у власність. 

 2.23. Гр. Грішко Андрію Геннадійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0208) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі  

вул. Панаса Саксаганського, поз. 12 та передати її у власність. 

 2.24. Гр. Тихоновському Валерію Тимофійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0221) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського, поз. 27 та передати її у власність. 

2.25. Гр. Кухнюк Григорію Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0201) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського, поз. 33 та передати її у власність. 

 2.26. Гр. Марко Петру Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0196) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Панаса Саксаганського, поз. 39 та передати її у власність. 

 2.27. Гр. Пекар Віталію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0191) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Панаса Саксаганського, поз. 3 та передати її у власність. 

 2.28. Гр. Чередниченку Олександру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0211) площею  0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Панаса Саксаганського, поз. 17 та передати її у власність. 

 2.29. Гр. Колеснику Віталію Павловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0222) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Панаса Саксаганського, поз. 26 та передати її у власність. 
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 2.30. Гр. Олейнику Миколі Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0613) площею 0,0628 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Тютюнової, поз. 1 та передати її у власність. 

 2.31. Гр. Бариському Андрію Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0219) площею 0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського, поз. 32 та передати її у власність. 

 2.32. Гр. Швенді Андрію Стефановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1762) площею 0,0984 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у                      

мкрн. "Садовий" по вул. Антона Кашшая та передати її у власність. 

2.33. Гр. Шемейко Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0188) площею 0,0697 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорській, поз. 21 та передати її у власність. 

 2.34. Гр. Гаворському Артуру Олексійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0614) площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

 2.35. Гр. Буркало Михайлу Валентиновичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0189) площею 0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

 2.36. Гр. Бундалет Олександру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0207) площею  0,0608 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського, поз. 19 та передати її у власність. 

 2.37. Гр. Гусар Людвику Валерійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0227) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Панаса Саксаганського, поз. 5 та передати її у власність. 

 2.38. Гр. Баллі Роману Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0198) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Панаса Саксаганського, поз. 36 та передати її у власність. 

 2.39. Гр. Бітлян Євгену Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0197) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Панаса Саксаганського, поз. 38 та передати її у власність. 

2.40. Гр. Куштан Миколі Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0162) площею 0,0770 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

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

учасникам АТО) дозволів на підготовку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок: 

3.1. Гр. Пилипчуку Віталію Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 147, поз. 15 відповідно 

до висновку управління містобудування та архітектури.  

3.2. Гр. Длугош Еріку Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0881 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській15 відповідно до висновку управління 

містобудування та архітектури.  

3.3. Гр. Длугош Владиславу Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0881 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській15 відповідно до висновку 

управління містобудування та архітектури.  

3.4. Гр. Кузьмі Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0881 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській 15 відповідно до висновку управління 

містобудування та архітектури.  

3.5. Гр. Понціру Роману Романовичу земельної ділянки площею 0,0800 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській, б/н у зв’язку із зайнятістю земельної ділянки. 

3.6. Гр. Хрульову Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                 вул. 

Залізничній, 4/22 відповідно до висновку управління містобудування та 

архітектури, запропонувати заявнику звернутися після розробки детального 

плану території.  

3.7. Гр. Надь Еріку Михайловичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуального гаража по вул. Насипній, б/н (позаду                      

вул. Івана Панькевича, 63) відповідно до висновку управління містобудування 

та архітектури, запропонувати заявнику звернутися після розробки детального 

плану території.  

3.8. Гр. Медянику Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                                

пров. Університетський, б/н, оскільки земельна ділянка є прибудинковою 

територією. 

3.9. Гр. Дербаку Леоніду Юрійовичу земельної ділянки площею                

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                                    

пров. Університетський, б/н, оскільки земельна ділянка є прибудинковою 

територією. 

3.10. Гр. Матей Мирославу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по                                              

пров. Університетський, б/н, оскільки земельна ділянка є прибудинковою 

територією. 

 



 8 

3.11. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Другетів, б/н, 

оскільки земельна ділянка знаходиться в межах охоронної зони каналу. 

3.12. Гр. Бабуничу Івану Миколайовичу земельної ділянки площею  

0,0893 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

земельної ділянки. 

  3.13. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Другетів, б/н оскільки 

земельна ділянка є прибудинковою територією. 

3.14. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, б/н у 

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

3.15. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

ділянка є зеленою зоною (відповідно до висновку управління містобудування та 

архітектури. 

3.16. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Іванківської оскільки земельна 

ділянка є зеленою зоною (відповідно до висновку управління містобудування та 

архітектури. 

3.17. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

ділянка є зеленою зоною (відповідно до висновку управління містобудування та 

архітектури. 

3.18. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Червениці, оскільки земельна ділянка є 

зеленою зоною (відповідно до висновку управління містобудування та 

архітектури. 

3.19. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» оскільки земельна 

ділянка є зеленою зоною (відповідно до висновку управління містобудування та 

архітектури. 

3.20. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» оскільки земельна 

ділянка є зеленою зоною (відповідно до висновку управління містобудування та 

архітектури. 

3.21. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Верховинської оскільки земельна 
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ділянка є зеленою зоною (відповідно до висновку управління 

містобудування та архітектури. 

3.22. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Високої оскільки земельна 

ділянка є зеленою зоною (відповідно до висновку управління містобудування та 

архітектури. 

3.23. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Високої оскільки земельна 

ділянка є зеленою зоною (відповідно до висновку управління містобудування та 

архітектури. 

3.24. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

ділянка є санітарною зоною кладовища. 

3.25. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Янтарної відповідно до висновку 

управління містобудування та архітектури. Запропонувати заявнику звернутися 

після розробки та затвердження детального плану території. 

3.26. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Янтарної відповідно до висновку 

управління містобудування та архітектури. Запропонувати заявнику звернутися 

після розробки та затвердження детального плану території. 

3.27. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. Запропонувати заявнику 

звернутися після розробки та затвердження детального плану території. 

3.28. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. Запропонувати заявнику 

звернутися після розробки та затвердження детального плану території. 

3.29. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. Запропонувати заявнику 

звернутися після розробки та затвердження детального плану території. 

3.30. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. Запропонувати заявнику 

звернутися після розробки та затвердження детального плану території. 



 10 

3.31. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. Запропонувати заявнику 

звернутися після розробки та затвердження детального плану території. 

3.32. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. Запропонувати заявнику 

звернутися після розробки та затвердження детального плану території. 

3.33. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. Запропонувати заявнику 

звернутися після розробки та затвердження детального плану території. 

3.34. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Зоряному відповідно до висновку 

управління містобудування та архітектури. Запропонувати заявнику звернутися 

після розробки та затвердження детального плану території. 

3.35. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Верховинської відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. Запропонувати заявнику 

звернутися після розробки та затвердження детального плану території. 

3.36. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею              

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі мкрн. «Сосновий» відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. Запропонувати заявнику 

звернутися після розробки та затвердження детального плану території. 

3.37. Гр. Кирлику Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Криничної відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури. Запропонувати заявнику 

звернутися після розробки та затвердження детального плану території. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 
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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
14.11.2017     Ужгород     № 480 

 

Про зупинення дії пункту 1.9 рішення  

ХVII сесії міської ради VІІ скликання 

09.11.2017 № 808 
 

 

 Враховуючи зауваження управління містобудування та архітектури 

13.11.2017 № 20-25/374, керуючись п.4 ст. 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні": 

 

1. Зупинити дію пункту 1.9 рішення чергової ХVІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 09 листопада 2017 року № 808 "Про затвердження, надання 

та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок»". 

2. Винести питання на повторний розгляд міської ради. 

 

 

Міський голова        Б.Андріїв 
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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

14.11.2017     Ужгород     № 481 
 

Про зупинення дії пункту 1.11 рішення  

ХVII сесії міської ради VІІ скликання 

09.11.2017 № 808 
 

 

 Враховуючи зауваження управління містобудування та архітектури 

13.11.2017 № 20-25/374, керуючись п.4 ст. 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні": 

 

1. Зупинити дію пункту 1.11 рішення чергової ХVІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 09 листопада 2017 року № 808 "Про затвердження, надання 

та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок»". 

2. Винести питання на повторний розгляд міської ради. 

 

 

Міський голова        Б.Андріїв 

 

 


