
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _VIII_  сесія    VІI _  скликання 
(3-є пленарне засідання) 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29 листопада 2016 року                 м. Ужгород                                            № 475                          

          

                                

Про надання та відмову у наданні  

дозволів на розробку проектів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок 

 

 

Розглянувши клопотання юридичних та 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. Крулько Вячеславу Михайловичу земельної ділянки                                 

площею 0,0747 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Журавлиній, б/н. 

1.2. Гр. Лангазо Сергію Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Загорської, 63.  

1.3. Гр. Баляля Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0700 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Баб'яка. 

 1.4. Гр. Дриль Любомиру Петровичу земельної ділянки площею 0,0612 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Баб'яка. 

 1.5. Гр. Корнієнку Андрію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимирській. 
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 1.6. Гр. Шурдука Андрію Анатолійовичу земельної ділянки 

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

Володимирській. 

 1.7. Гр. Бартошу Віктору Олександровичу земельної ділянки площею 

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

 1.8. Гр. Тидіру Миколі Михайловичу земельної ділянки площею 0,0870 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Стефаника. 

 1.9. Гр. Цехместруку Андрію Леонідовичу земельної ділянки площею                    

0,0480 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Березовій. 

 1.10. Гр. Данило Віктору Михайловичу земельної ділянки площею       

0,0901 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Університетської. 

1.11. Гр. Каганцю Івану Степановичу земельної ділянки площею         

0,0516 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Райдужної. 

 

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

учасникам АТО) дозволів на підготовку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок: 

 

2.1. Гр. Драгуну Василю Васильовичу земельної ділянки                                 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Міксата. 

 2.2. Гр. Вудмаска Ігорю Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській.  

2.3. Гр. Волошину Дмитру Вікторовичу земельної ділянки площею  

0,0752 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. М. Підгірянки.  

2.4. Гр. Єрмолаєву Максиму Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0761 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. М. Підгірянки.  

2.5. Гр. Величканичу Юрію Дмитровичу земельної ділянки площею    

0,0755 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Садової.  

2.6. Гр. Панцуличу Олександру Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0796 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Транспортній.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О. М. та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 


