
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород                                              

  

                                

Про затвердження та надання  

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. Драгун Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Єньківської (вул. Тюльпанова). 

1.2. Гр. Кирій Олексію Григоровичу земельної ділянки площею 0,0997 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Перемоги. 

 1.3. Гр. Мешку Тарасу Богдановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Високій. 

 1.4. Гр. Малку Миколі Йосиповичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Докучаєва. 

 1.5. Гр. Бобику Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею                                      

0,0476 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Ярославської-Міжгірської. 
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 1.6. Гр. Попадинець Наталії Мигалівні земельної ділянки                                 

площею 0,0847 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Коритнянської. 

 

2. Надати учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) 

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх в оренду: 

 

2.1. Гр. Терьошкіну Євгенію Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0400 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Попадинця                     

(вул. Плеханова), 28. 

 

3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) та їх 

родинам: 

 

 3.1. Гр. Туряниці Ігорю Володимиовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:46:001:0286) площею 0,0518 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Виноградній та передати її у власність. 

3.2. Гр. Перекрест Анатолію Валерійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:44:001:0334) площею 0,0099 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 142 та передати її у 

власність. 

 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 


