
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ХІX  сесія    VIІ _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
  08 лютого 2018 року                      м. Ужгород                               № 973       

                                

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. Кожухар Олександру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській.  

1.2. Гр. Баляля Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею                  

0,0964 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, б/н.  

  - Пункт 1.3. рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 29.11.2016 

року № 475 в частині надання дозволу гр. Балялі Олександру Юрійовичу на 

підготовку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Баб’яка визнати таким, що втратив 

чинність.  

1.3. Гр. Наливайко Любові Іванівні, як члену сім’ї загиблого 

військовослужбовця, земельної ділянки площею 0,0744 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської.  

1.4. Гр. Гамсахурдії Тетяні Михайлівні, як члену сім’ї загиблого 

військовослужбовця, земельної ділянки площею 0,0740 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

районі вул. Загорської.   

 1.5. Гр. Хуторянському Михайлу Анатолійовичу земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

 1.6. Гр. Даниляку Павлу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Дравецької. 

- 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. Даниляк П.Ю. земельної ділянки площею 0,0700 га поз. 54 а визнати таким, 

що втратив чинність. 

1.7. Гр. Васильченку Ігорю Олеговичу земельної ділянки площею 0,0750 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Собранецькій (масив 2), поз. 64 «б». 

1.8. Гр. Салко Андрію Золтановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Олександра Радищева, 1. 

1.9. Гр. Токач Іштвану Яношовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Олександра Радищева, 1. 

1.10. Гр. Сірмай 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. 

1.11. Гр. Прислупському Владиславу Емільовичу земельної ділянки 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі                                

вул. Олександра Грибоєдова. 

1.12. Гр. Шоляк Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,0942 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорській. 

1.13. Гр. Далекорей Івану Івановичу земельної ділянки площею                     

0,0978 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорській. 

1.14. Гр. Богенчуку Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею                     

0,0948 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрия Жатковича (Енергетиків). 

1.15. Гр. Богенчуку Івану Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0959 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрия Жатковича (Енергетиків). 

1.16. Гр. Пристая Олександру Івановичу земельної ділянки площею              

0,0881 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 
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1.17. Гр. Гутай Емілу Івановичу земельної ділянки площею 0,0881 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської. 

1.18. Гр. Зінчуку Антону Леонідовичу земельної ділянки площею  

0,0750 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз.100.   

1.19. Гр. Буковському Івану Ласловичу земельної ділянки площею 

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз.102. 

1.20. Гр. Сироткіну Миколі Семеновичу земельної ділянки площею 

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз.103. 

1.21. Гр. Оніщук Валентині Євгенівні (дружина загиблого учасника 

бойових дій) земельної ділянки площею 0,0603 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Загорській, поз.101. 

1.22. Гр. Шимону Василю Івановичу земельної ділянки площею           

0,0605 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

1.23. Гр. Драгун Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Єньківської (вул. Тюльпанова). 

1.24. Гр. Тихонову Дмитрію Олексійовичу земельної ділянки площею 

0,0962 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Жатковича. 

 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

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

родинам: 

 2.1. Гр. Стебельському Олександру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0230) площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

 2.2. Гр. Козьмі Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0190) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

 2.3. Гр. Давимука Ігору Ярославовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0233) площею 0,0654 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 21 та передати її у власність. 

 2.4. Гр. Яворському Василю Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0251) площею 0,0654 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 19 та передати її у 

власність. 
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 2.5. Гр. Зубенку Степану Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0242) площею 0,0654 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 22 та передати її у 

власність. 

 2.6. Гр. Голінко Івану Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0254) площею 0,0654 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі вул. Панаса 

Саксаганського (масив 2), поз. 24 та передати її у власність. 

 2.7. Гр. Юска Володимиру Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0252) площею 0,0612 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

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

 2.8. Гр. Анікеєву Павлу Борисовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0260) площею 0,0612 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 9 та передати її у власність. 

 2.9. Гр. Анісімову Володимиру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0240) площею 0,0654 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 25 та передати її у 

власність. 

 2.10. Гр. Свистак Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0261) площею 0,0608 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Панаса Саксаганського, поз. 15 та передати її у власність. 

 2.11. Гр. Гичці Антону Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:56:001:0246) площею 0,0654 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 14 та передати її у власність. 

 2.12. Гр. Щекотурову Олександру Володимировичу дій земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:56:001:0258) площею 0,0612 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 6 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. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0694 га 

для ведення садівництва по вул. Швейцарській у зв’язку із невідповідністю 

містобудівній документації. 

3.2. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,9120 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Оноківської-

Канальної у зв’язку із зайнятістю земельної ділянки. 
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3.3. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0701 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

ділянка розташована на зеленій зоні. 

3.4. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0271 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Миколаї Божук на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури ( невідповідність містобудівній документації). 

3.5. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0694 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Швейцарській, б/н на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури ( невідповідає детальному плану). 

3.6. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Насипній, б/н на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури (ділянка частково 

знаходиться в червоних лініях вулиці Насипної). 

3.7. Гр. Білаку Віктору Валерійовичу земельної ділянки площею 0,0980 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Олександра Богомольця у зв’язку із розташуванням на 

земельній ділянці інженерних мереж. 

3.8. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0271 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Івана Сільвая, б/н на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури ( невідповідність містобудівній документації). 

3.9. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0412 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Швейцарській, б/н на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури ( невідповідає детальному плану). 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 


