
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІIІ сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                     Ужгород                                      №  351 
           

 

Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проєктів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок 

 

 

Розглянувши заяви фізичних осіб, 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 дозвіл на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею 

їх у власність: 

1.1. Гр. Кавунцю Олександру Івановичу земельної ділянки площею                   

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської мікрорайон 

«Саксаганського». 

1.2. Гр. Мигальчич Максиму Юрійовичу земельної ділянки площею              

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської мікрорайон 

«Саксаганського». 

1.3. Гр. Мателешку Євгенію Андрійовичу земельної ділянки площею 

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської (поз. 139А). 

1.4. Гр. Микиті Тарасу Романовичу земельної ділянки площею 0,1734 га 

для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Загорської. 

1.5. Гр. Міндруль Сергію Анатолійовичу земельної ділянки площею      

0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів на території АГК по                    

вул. Олександра  Столєтова, гараж №7. 



  

2. Відмовити учасникам бойових дій у наданні дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

 2.1. Гр. Бажурі Івану Володимировичу земельної ділянки площею                  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147, 

оскільки територія використовується для тренувального майданчика ТСОУ. 

 2.2. Гр. Рошко Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147, оскільки 

територія використовується для тренувального майданчика ТСОУ. 

 2.3. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147, оскільки 

територія використовується для тренувального майданчика ТСОУ. 

 2.4. Гр. Костюк Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147, оскільки 

територія використовується для тренувального майданчика ТСОУ. 

 2.5. Гр. Яблонському Степану Степановичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147, 

оскільки територія використовується для тренувального майданчика ТСОУ. 

 2.6. Гр. Корчинському Валерію Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147, 

оскільки територія використовується для тренувального майданчика ТСОУ. 

 2.7. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147, 

оскільки територія використовується для тренувального майданчика ТСОУ. 

 2.8. Гр. Гавриліну Віктору Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147, 

оскільки територія використовується для тренувального майданчика ТСОУ. 

2.9. Гр. Малец Михайлу Олеговичу земельної ділянки площею 0,0800 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Стрільничної, поз. 3 – територія ботанічного саду. 

 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ                                

 


