
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(3-є пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
09 квітня  2015 року   м. Ужгород   № _1662_ 
 
Про надання дозволів на розробку  
проектів землеустрою щодо  
відведення земельних ділянок  
в районі вулиці Загорської 
 

Розглянувши клопотання Ужгородського міського осередку 
Закарпатської обласної спілки ветеранів війн, керуючись статтею 12 «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до статей 
12, 118, частини другої статті 134 Земельного кодексу України, Закону України 
"Про регулювання містобудівної діяльності" згідно протоколу № 58 від 
18.03.2015 засідання постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. 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: 

 
 - Король Ігорю Романовичу, прож. по вул. *** - земельну ділянку площею 
0.0649 га, поз. 28;    

- Ревачко Василю  Івановичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0617 га, поз. 26;     

- Губіну Леоніду Юрійовичу, прож. по вул. *** - земельну ділянку 
площею 0.0600 га, поз. 41;    

- Чопей Степану Дмитровичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0605 га, поз. 74;     

- Глодан Олександру Михайловичу, прож. по вул. ***  - земельну ділянку 
площею 0.0605 га, поз. 101;    

- Маляр Роману Васильовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0600 га, поз. 42;    

- Барна Івану Йосиповичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку площею 
0.0605 га, поз. 61;    



- Галаговцю Івану Павловичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0608 га, поз. 137;    

- Медуличу Віктору Дмитровичу, прож. по вул. ***  - земельну ділянку 
площею 0.0617 га, поз. 80;   

- Малогіну Володимиру Дмитровичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0600 га, поз. 44;     

- Розлуцькому Зіновію Михайловичу, прож. по вул. ***   - земельну 
ділянку площею 0.0630 га, поз. 14;    

- Присташу Віктору Павловичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0617 га, поз. 27;     

- Луцьо Михайлу Михайловичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0605 га, поз. 119;    

- Ільницькому Йосипу Михайловичу, прож. по ***- земельну ділянку 
площею 0.0605 га, поз. 102;     

- Іжик Сергію Миколайовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0605 га, поз. 116;     

- Кильч Івану Васильвичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку площею 
0.0630 га, поз.7;     

- Бугаєнку Олександру Миколайовичу, прож. по вул. ***- земельну 
ділянку площею 0.0605 га, поз. 58;    

- Беспальку Олександру Костянтиновичу, прож. по вул. ***- земельну 
ділянку площею 0.0600 га, поз. 55;     

- Геричу Василю Івановичу, прож. по вул***- земельну ділянку площею 
0.0630 га, поз. 6;    

- Головко Євгену Антоновичу, прож. по пр. ***- земельну ділянку 
площею 0.0605 га, поз. 73;    

- Іванову Анатолію Юрійовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.06018 га, поз. 31;   

- Іжик Василю Павловичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку площею 
0.0618 га, поз. 78;     

- Становичу Ігорю Івановичу, прож. по вул. *** - земельну ділянку 
площею 0.0 600 га, поз. 43;    

- Котик Валерію Михайловичу, прож. по вул. *** - земельну ділянку 
площею 0.0617 га, поз. 81;    

- Мадяр Михайлу Петровичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0603 га, поз. 135;     

- Марухнич Івану Івановичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку площею 
0.0618 га, поз. 79;     

- Мець Володимиру Олександровичу, прож. по вул. ***   - земельну 
ділянку площею 0.0618 га, поз. 23;    

- Котику Олександру Анатолійовичу, прож. по вул. ***     - земельну 
ділянку площею 0.0610 га, поз. 138;   

- Ковеню Анатолію Васильовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0617 га, поз. 96;    

- Рябак Василю Васильовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0502 га, поз. 10;    



- Степанову Олександру Евгеновичу,  прож. по вул. ***  - земельну 
ділянку площею 0.0605 га, поз. 117;    

- Туз Олександру Григоровичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0600 га, поз. 52;    

- Яцолі Михайлу Юрійовичу, прож. по вул. *** - земельну ділянку 
площею 0.0618 га, поз.  36;   

- Чумі Івану Васильовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку площею 
0.0690 га, поз.121;    

- Фетьку Володимиру Івановичу, прож. по вул. ***    - земельну ділянку 
площею 0.0 630 га, поз.2;     

- Бугір Миколі Степановичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку площею 
0.0618 га, поз. 21;     

- Кузів Ігорю Богдановичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку площею 
0.0630 га, поз. 12;     

- Луцюку Віктору Євгеновичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0630 га, поз.18;     

- Боринському Василю Юрійовичу, прож. вул. ***   - земельну ділянку 
площею 0.0559 га, поз.141;     

- Пішкарю Петру Юрійовичу, прож. по вул. ***   - земельну ділянку 
площею 0.0617га, поз. 95;    

- Семенченку Олегу Миколайовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0618 га, поз. 35;    

- Пензенику Юрію Федоровичу, прож. по вул. ***   - земельну ділянку 
площею 0.0608 га, поз. 123;    

- Вашку  Миколі Івановичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку площею 
0.0600 га, поз.54;    

- Качуру Юрію Йосиповичу, прож. по вул. *** земельну ділянку площею 
0.0516 га, поз.9;     

- Петканичу Василю Михайловичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0704 га, поз.136;     

- Бровді Марії Антонівні, прож. по вул. ***- земельну ділянку площею 
0.0618 га, поз. 25;   

- Мацо Ярославу Васильовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0600 га, поз.40;     

- Долешаку Юрію Івановичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0617 га, поз. 24;    

- Дідику Василю Станіславовичу, прож. по вул. ***   - земельну ділянку 
площею 0.0605 га, поз. 59;    

- Шиндрі Івану Тимофійовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0617 га, поз. 98;    

- Левку Тарасу Івановичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку площею 
0.0630 га, поз. 5;    

- Пасічнику Ярославу Васильовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0618 га, поз. 33;     

-  Кудрявцеву Євгену Михайловичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0647 га, поз. 122;    



- Плав’янику Михайлу Михайловичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0508 га, поз. 11;    

- Овчаренко Наталії Василівні, вдові загиблого в Афганістані,  прож. по 
вул. ***- земельну ділянку площею 0.0617 га, поз. 97;    

- Костюченку Володимиру Васильовичу, прож. по вул. ***- земельну 
ділянку площею 0.0618  га, поз. 32;     

- Антропову Павлу Гнатовичу, прож. по вул***- земельну ділянку 
площею 0.0630 га, поз. 17;    

- Головачук Петру Петровичу,  прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0605 га, поз. 103;    

- Негір Миколі Олексійовичу,  прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0.0608 га, поз. 124;    

- Сохіну Артуру Олександровичу, прож. по вул. ***-  земельну ділянку 
площею 0.0605 га, поз. 104; 

- Булеца Володимиру Юрійовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0,0682 га, поз. 39;    

- Пушишин Івану Сергійовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0,0605 га, поз. 60;    

- Біровчак Івану Івановичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку площею 
0,0600 га, поз. 53;    

- Щербанюк Василю Васильовичу, прож. по            
вул. ***- земельну ділянку площею 0,0605 га, поз. 75;    

- Коблицькому Валерію Петровичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0,0618 га, поз. 34;    

- Дячук Сергію Микитовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку площею 
0,0630 га, поз. 13;    

- Собчук Олександру Костянтиновичу, прож. по вул. ***- земельну 
ділянку площею 0,0605 га, поз. 118;    

- Баєвій Ларисі Костянтинівні, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0,0627 га, поз. 76;    

- Ледиді Василю Юрійовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0,0524 га, поз. 120; ***, 46/65 - земельну ділянку площею 0,0654 га, 
поз. 140;    

- Дубровському Роману Богдановичу, прож. по вул. ***- земельну 
ділянку площею 0,0648 га, поз. 99;    

- Мегей Анні Володимирівні, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0,0630 га, поз. 16;    

- Пильник Михайлу Юрійовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0,0605 га, поз. 104;    

- Міндруль Сергію Анатолійовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0,0605 га, поз. 72;    

- Санарову Андрію Віталійовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0,0605 га, поз. 62;    

- Будєєву Олександру Михайловичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0,0759 га, поз. 100;    

- Іваніку Юрію Павловичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку площею 
0,0710 га, поз. 77; 



- Фоменку Геннадію Юрійовичу, прож. по вул. ***- земельну ділянку 
площею 0,0600 га, поз. 56; 
 - Григоренку Олександру Володимировичу, прож. по            
вул. ***- земельну ділянку площею 0,0617 га, поз. 22. 

 
2. Зобов'язати громадян створити товариство забудовників для 

централізованого розвитку інфраструктури. 
 
3. Дати дозвіл створеному товариству забудовників на розроблення 

детального плану території для індивідуальної житлової забудови в районі            
вул. Загорської.  

 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 


