
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXX_  сесія    VІI _  скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

13 грудня 2018 року                 м. Ужгород                                 № 1348                           

  

Про  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. Настич Степану Степановичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 157. 

1.2.  Гр. Мешку Аттілі Аттіловичу земельної ділянки площею 0,0615 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Коритнянської. 

1.3. Гр. Шимону Івану Петровичу земельної ділянки площею 0,0043 га 

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

Е, місце 36, 37. 

1.4. Гр. Рубіш Володимиру Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 100. 

1.5. Гр. Корінь Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0603 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській, поз. 91. 

1.6. Гр. Дідику Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею    

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

1.7. Гр. Должикову Василю Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 208. 



  

 1.8. Гр. Лешаничу Івану Івановичу земельної ділянки площею 

0,0744 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Зоряний, б/н. 

 1.9. Гр. Пастушок Дмитру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0533 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Солов`їної. 

 1.10. Гр. Прокоф`єву Євгенію Анатолійовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 216. 

 1.11. Гр. Ігнатовичу Ігорю Богдановичу земельної ділянки площею   

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 219.  

 1.12. Гр. Вакарову Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 200.  

 

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

учасникам АТО) дозволів на підготовку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок: 

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

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

висновку управління містобудування та архітектури – згідно генерального 

плану міста 2004 року зазначена ділянка знаходиться в зоні садибної житлової 

забудови, в якій не передбачено розміщення гаражів. 

2.2. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0071 га для 

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

управління містобудування та архітектури – через відсутність викопіювання з 

плану міста з зазначенням бажаного розташування земельної ділянки.  

2.3. Гр. Панько Надії Ярославівні земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Швейцарській на підставі висновку управління містобудування 

та архітектури –зазначена ділянка знаходиться в межах інших територій, 

під’їзду до даної ділянки не передбачено. 

 2.4. Гр. Яворській Аліні Володимирівні земельної ділянки площею 0,0761 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Панькевича на підставі висновку управління 

містобудування та архітектури – згідно генерального плану міста Ужгород 2004 

року зазначена земельна ділянка знаходиться в зоні житлової багатоквартирної 

житлової забудови. 

 2.5. Гр. Кенийз Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Маресьєва, 4 на підставі висновку 

управління містобудування та архітектури – згідно генерального плану міста 

Ужгород 2004 року зазначена земельна ділянка знаходиться в зоні житлової 

багатоквартирної житлової забудови. 

 2.6. Гр. Єфременку Володимиру Тимофійовичу земельної ділянки 

площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Володимирській, б/н на підставі 



  

висновку управління містобудування та архітектури – земельна ділянка 

знаходиться на території на якій вже знаходяться земельні ділянки надані для 

будівництва індивідуальних гаражів. 

2.7. Гр. Готрі Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2 поз. 170. 

2.8. Гр. Ящуку Дмитру Васильовичу земельної ділянки площею       0,0603 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2,                        поз. 198 

«б» у зв'язку з наявністю раніше прийнятого рішення щодо даної земельної 

ділянки. 

2.9. Гр. Гулей Федору Федоровичу земельної ділянки площею 0,0604 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 205 «б» у зв'язку з наявністю 

раніше прийнятого рішення щодо даної земельної ділянки. 

  2.10. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій (масив 2), поз. 218 у 

зв'язку з наявністю раніше прийнятого рішення щодо даної земельної ділянки. 

2.11. Гр. Яблонському Олександру Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 200 

у зв’язку із раніше зареєстрованою заявою на вказану земельну ділянку. 

2.12. Гр. Чоболь Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Івана Панькевича на підставі висновку 

управління містобудування та архітектури – земельна ділянка знаходиться в 

історично сформованій забудові. 

 2.13. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0999 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича на підставі висновку 

управління містобудування та архітектури – згідно генерального плану 2004 

року земельна ділянка знаходиться на території садибної забудови. 

2.14. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,0998 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича на підставі висновку 

управління містобудування та архітектури – згідно генерального плану 2004 

року земельна ділянка знаходиться на території садибної забудови. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. АНДРІЇВ 


