
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про надання дозволів на розробку  
проектів землеустрою щодо  
відведення земельних ділянок  
учасникам бойових дій  
в зоні проведення АТО  
 

Враховуючи звернення учасників антитерористичної операції, учасників 
бойових дій та ТВО командира 1 гаубичного самохідно-артилерійського 
дивізіону військової частини п.п. В4673, рекомендації постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин, відповідно до статей 12, 118, частини 
другої статті 134 Земельного кодексу України, Закону України "Про 
регулювання містобудівної діяльності", 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1.  Надати учасникам бойових дій в зоні проведення АТО дозвіл на 

підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 
подальшою передачею їх у власність: 

 
1.1. Гр. Васильцюну Івану Івановичу земельної ділянки площею          

0,0612 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Тютюновій, поз. 59. 

1.2. Гр. Миньо Миколі Михайловичу земельної ділянки площею           
0,0597 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької. 

1.3. Гр. Петрунь Михайлу Івановичу земельної ділянки             
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій, б/н. 

1.4. Гр. Кондрашу Василю Всильовичу земельної ділянки площею          
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Польовій, б/н. 

1.5. Гр. Райхелю Анатолію Мар’яновичу земельної ділянки площею 
0,0970 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської, поз. 16. 
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1.6. Гр. Марчишак Миколі Миколайовичу  земельної ділянки 

площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської, поз. 22. 

1.7. Гр. Зеленському Олексію Семеновичу  земельної ділянки площею 
0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської поз. 8. 

1.8. Гр. Мешку Аттілі Аттіловичу  земельної ділянки площею 0,0992 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. Коритнянської, поз. 24. 

1.9. Гр. Сокольському Олександру Олександровичу  земельної ділянки 
площею 0,0980 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд  в районі вул. Коритнянської, поз. 25. 

1.10. Гр. Кулітка Денису Миколайовичу  земельної ділянки площею 
0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 4. 

1.11. Гр. Калитичу Михайлу Михайловичу  земельної ділянки площею 
0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 3. 

1.12. Гр. Шикоті Євгенію Івановичу земельної ділянки площею 0,0828 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. Коритнянської, поз. 23. 

1.13. Гр. Колеснику Віталію Павловичу земельної ділянки площею     
0,0574 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 4. 

1.14. Гр. Тихоновському Валерію Тимофійовичу земельної ділянки 
площею 0,0574 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 5. 

1.15. Гр. Венцурику Володимиру Івановичу земельної ділянки площею 
0,0571 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 3. 

1.16. Гр. Суковатому Володимиру Анатолійовичу земельної ділянки 
площею 0,0571 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 2. 

1.17. Гр. Гоману Миколі Сергійовичу земельної ділянки площею    0,0571 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 1. 

1.18.  Гр. Кузнєву Сергію Анатолійовичу земельної ділянки площею 
0,0570 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 9. 

1.19. Гр. Гресь Віктору Дмитровичу земельної ділянки площею           
0,0570 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 8. 

1.20. Гр. Дерев'яга Богдану Сергійовичу земельної ділянки площею 
0,0570 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 7. 
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1.21. Гр. Кармішкіну Михайлу Михайловичу земельної ділянки 

площею 0,0576 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, поз. 6. 

 
2. Дати дозвіл на розроблення детального плану територій для 

індивідуальної житлової забудови за адресами згідно пункту 1. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

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


