
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LсесіяVIIскликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 липня 2020 року                   Ужгород                              № 2071 

 

 

 

Про відмову у наданні дозволу на  

розробку проєкту землеустрою щодо  

відведення  земельних ділянок  

 

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись статтями 26, 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 118, 

121, Земельного кодексу України, Законів України "Про регулювання 

містобудівної діяльності"  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити,у зв’язку із невідповідністю детального плану території, 

затвердженого рішенням XXVIсесіїміської ради VII скликання «Про 

затвердження містобудівної документації» 28.08.2018 року № 1217, у 

наданні дозволів на розробкупроєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність, наступним 

учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО):  

- Гр. Пилипчуку Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

спорудпо вул. Буковій. 

- Гр. Шимоні Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0750 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Буковій, б/н. 

- Гр. Вірван Роману Михайловичу земельної ділянки площею 0,0500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Буковій, б/н. 

- Гр. Мігалю Олександру Юлієвичу земельної ділянки площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Буковій, б/н. 

- Гр. Грохольському Олегу Валерійовичу земельної ділянки площею 0,0500 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Буковій, б/н. 



- Гр. Ропаничу Володимиру Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0500 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Буковій, б/н. 

- Гр. Мендикаш Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0500 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Буковій, б/н. 

- Гр. Фонтош Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0750 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Буковій. 

 - Гр. Пархоменку Дмитру Юрійовичу земельної ділянки площею                     

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Букової. 

- Гр. Куклишину Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею                     

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Букової. 

- Гр. Чурініну Миколі Олександровичу земельної ділянки площею                     

0,0771 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Букової. 

- Гр. Лозюк Руслану Володимировичу земельної ділянки площею                     

0,0750 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Букової. 

- Гр. Вудмаска Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0750 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Букової. 

- Гр. Пазяк Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Букової. 

- Гр. Попуднику Віктору Васильовичу земельної ділянки площею                     

0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Букової. 

  

2.Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


