
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

      ХVІІІ  сесія    VIІ _  скликання 
(2-е пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

  21 грудня 2017 року     м. Ужгород   № 951      

Про впорядкування рішення  

з приводу надання дозволів на розробку  

проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок в районі вулиці Загорської 

Розглянувши клопотання ГО Закарпатської обласної спілки ветеранів війни 

від 22.05.2017 року № 15, на підставі рішення ХХІХ сесії міської ради ІV 

скликання від 4 червня 2004 року № 313 «Про генеральний план міста», яким 

затверджено генеральний план забудови міста Ужгорода, керуючись статтями 26, 

33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій» 

міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 09.04.15 № 1662 «Про

надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в районі вулиці Загорської», викласти в наступній редакції: 

Надати учасникам бойових дій в Афганістані та інших військових конфліктів 

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та 

споруд з подальшою передачею їх у власність: 

- Лівому Павлу Григоровичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0700 га, 

поз. 1; 

- Фетьку Володимиру Івановичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0630 

га, поз.2;     

- Пензенику Юрію Федоровичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0630 га, 

поз. 3;    

- Боринському Василю Юрійовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0630 

га, поз.4;     

- Левку Тарасу Івановичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0630 га, поз. 

5;  
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- Геричу Василю Івановичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0630 га, 

поз. 6;    

- Кильч Івану Васильовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0630 га, 

поз.7;     

- Качуру Юрію Йосиповичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0630 га, 

поз.8;     

- Котику Олександру Анатолійовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 

0.0510 га, поз. 9;   

- Рябак Василю Васильовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0502 га, 

поз. 10;    

- Плав’янику Михайлу Михайловичу, прож. *** - земельну ділянку площею 

0.0508 га, поз. 11;    

- Кузів Ігорю Богдановичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0630 га, поз. 

12;     

- Дячук Сергію Микитовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0630 га, 

поз. 13;    

- Розлуцькому Зіновію Михайловичу, прож. *** - земельну ділянку площею 

0.0630 га, поз. 14;    

- Пильник Михайлу Юрійовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0630 га, 

поз. 15;    

- Мегей Анні Володимирівні, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0630 га, 

поз. 16;    

- Антропову Павлу Гнатовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0630 га, 

поз. 17;    

- Негір Миколі Олексійовичу,  прож. *** - земельну ділянку площею 0.0630 га, 

поз. 18;    

- Петканичу Василю Михайловичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0663 

га, поз.19;     

- Маляр Роману Васильовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0710 га, 

поз. 20;    

- Бугір Миколі Степановичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0618 га, 

поз. 21;     

- Григоренку Олександру Володимировичу, прож. *** - земельну ділянку 

площею 0,0617 га, поз. 22; 

- Мець Володимиру Олександровичу, прож. *** - земельну ділянку площею 

0.0617 га, поз. 23;    

- Долешаку Юрію Івановичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0618 га, 

поз. 24;    

- Бровді Марії Антонівні, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0617 га, поз. 

25;  

- Ревачко Василю Івановичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0617 га, 

поз. 26;     
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- Присташу Віктору Павловичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0618 

га, поз. 27;     

- Король Ігорю Романовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0649 га, поз. 

28;    

- Кільган Меланії Іванівні, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0600 га, поз. 

29;    

- Цимбал Ігорю Володимировичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0626 

га, поз. 30;    

- Іванову Анатолію Юрійовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0618 га, 

поз. 31;   

- Костюченку Володимиру Васильовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 

0.0618 га, поз. 32;     

- Пасічняку Ярославу Васильовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0618 

га, поз. 33;     

- Коблицькому Валерію Петровичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0,0618 

га, поз. 34;    

- Семенченку Олегу Миколайовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 

0.0618 га, поз. 35;    

- Яцолі Михайлу Юрійовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0618 га, 

поз.  36;   

- Стрижовець Людмилі Миколаївні, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0618 

га, поз. 37;    

- Міндруль Сергію Анатолійовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0,0648 

га, поз. 38;    

- Булеца Володимиру Юрійовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0,0682 

га, поз. 39;   

- Мацо Ярославу Васильовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0600 га, 

поз.40;     

- Губіну Леоніду Юрійовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0600 га, 

поз. 41;    

- Галаговцю Івану Павловичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0600 га, 

поз. 42;    

- Становичу Ігорю Івановичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0600 га, 

поз. 43;    

- Малогіну Володимиру Дмитровичу, прож. ***  - земельну ділянку площею 

0.0753 га, поз. 44;     

- Туз Олександру Григоровичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0753 га, 

поз. 45;    

- Біровчак Івану Івановичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0,0600 га, поз. 

46;    

- Вашку Миколі Івановичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0600 га, 

поз.47;    
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- Беспальку Олександру Костянтиновичу, прож. *** - земельну 

ділянку площею 0.0600 га, поз. 48;     

- Фоменку Геннадію Юрійовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0,0600 

га, поз. 49; 

- Мадяр Михайлу Петровичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0627 га, 

поз. 50;     

- Бугаєнку Олександру Миколайовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 

0.0671 га, поз. 51;    

- Дідику Василю Станіславовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0605 

га, поз. 52;    

- Пушишин Івану Сергійовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0,0605 га, 

поз. 53;    

- Барна Івану Йосиповичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0605 га, поз. 

54;    

- Кость Іллі Юрійовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0612 га, поз. 55;    

- Ігнатику Василю Імровичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0612 га, 

поз. 56;    

- Карпинцю Василю Івановичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0612 га, 

поз. 57;    

- Головко Євгену Антоновичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0605 га, 

поз. 58;    

- Чопей Степану Дмитровичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0605 га, 

поз. 59;     

- Щербанюк Василю Васильовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0,0605 

га, поз. 60;    

- Баєвій Ларисі Костянтинівні, прож. *** - земельну ділянку площею 0,0627 га, 

поз. 61;    

- Іваніку Юрію Павловичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0,0710 га, поз. 

62; 

- Іжик Василю Павловичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0617 га, поз. 

63;     

- Марухнич Івану Івановичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0617 га, 

поз. 64;     

- Медуличу Віктору Дмитровичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0618 

га, поз. 65;   

- Котик Валерію Михайловичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0618 га, 

поз. 66;    

- Санарову Андрію Віталійовичу, прож. ***  - земельну ділянку площею 0,0714 

га, поз. 67;    

- Сохіну Артуру Олександровичу, прож. *** -  земельну ділянку площею 0.0714 

га, поз. 68; 
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- Пішкарю Петру Юрійовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0618 га, 

поз. 69;    

- Ковеню Анатолію Васильовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0617 

га, поз. 70;    

- Овчаренко Наталії Василівні, вдові загиблого в Афганістані, прож. *** - 

земельну ділянку площею 0.0617 га, поз. 71;    

- Шиндрі Івану Тимофійовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0618 га, 

поз. 72;    

- Дубровському Роману Богдановичу, прож. *** - земельну ділянку площею 

0,0648 га, поз. 73;    

- Будєєву Олександру Михайловичу, прож. *** - земельну ділянку площею 

0,0759 га, поз. 74;    

- Глодан Олександру Михайловичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0605 

га, поз. 75;    

- Ільницькому Йосипу Михайловичу, прож. *** - земельну ділянку площею 

0.0605 га, поз. 76;     

- Головачук Петру Петровичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0605 га, 

поз. 77;    

- Шаркадію Ігорю Васильовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0605 га, 

поз. 78;    

- Іжик Сергію Миколайовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0605 га, 

поз. 79;     

- Степанову Олександру Євгеновичу, прож. ***  - земельну ділянку площею 

0.0605 га, поз. 80;    

- Собчук Олександру Костянтиновичу, прож. *** - земельну ділянку площею 

0,0605 га, поз. 81;    

- Луцьо Михайлу Михайловичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0605 га, 

поз. 82;    

- Ледиді Василю Юрійовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0,0524 га, 

поз. 83; 

- Чумі Івану Васильовичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0690 га, 

поз.84;    

- Кудрявцеву Євгену Михайловичу, прож. *** - земельну ділянку площею 0.0647 

га, поз. 85.    

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та постійну 

комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                              Б. Андріїв 


