
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

 

 

 

Про виконання судового рішення  

 

На виконання постанови Львівського апеляційного адміністративного суду 

від 17.04.2018 року по справі №876/10066/17, розглянувши клопотання Дубини 

Євгена Вікторовича від 02.12.2014 року про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража площею 0,0031 га, на підставі статтей 12, 118 

Земельного кодексу України, рішенням І сесії міської ради VIІ скликання від 23 

грудня 2015 року м. Ужгород №71 «Про тимчасову заборону (мораторій) на 

передачу у власність та користування вільних від забудови земельних ділянок в 

м. Ужгороді», керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні",  

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0031 га, громадянину Дубині Євгену 

Вікторовичу, який проживає за адресою вул. Добролюбова,18,  м. Ужгород у 

для будівництва індивідуального гаража по вулиці Гвардійській у м. Ужгороді, 

у зв'язку з виконанням рішення міської ради від 23.12.2015 року  №71. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.    

 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 

 

 

   

 

 



Супровідна записка 

 

до проекту рішення  «Про виконання судового рішення» 

 

Постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 

17.04.2018 року по справі №876/10066/17, визнано неправомірним та скасовано 

п.7.83 рішення ІІ сесії VII скликання Ужгородської міської ради № 182 від 

21.04.2016 року щодо відмови Дубині Євгену Вікторовичу в наданні дозволу на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0031 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській та 

зобов’язано Ужгородську міську раду повторно розглянути клопотання Дубини 

Є.В. щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуального гаража. Отже, повторно 

розглянувши клопотання Дубини Євгена Вікторовича від 02.12.2014 року про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража площею 0,0031 га, 

керуючись статтями 12, 118 Земельного кодексу України, рішенням І сесії 

міської ради VIІ скликання від 23 грудня 2015 року м. Ужгород №71 «Про 

тимчасову заборону (мораторій) на передачу у власність та користування 

вільних від забудови земельних ділянок в м. Ужгороді», пунктом 34 частини 

першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

управління правового забезпечення на Ваш розгляд подається проект рішення 

«Про виконання судового рішення».  

 

 

 

 

Начальник управління                                                                             В. Пекар  

 

 

 

       

         

 

 

           


