
 

 

                      

                            Доповнення до проекту рішення №______ 

                                         

«Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок»  

 

Розглянувши 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: 

 1.61. Гр. Семйону Михайлу Вікторовичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

1.62. Гр. Завадському Ігорю Ігоровичу земельної ділянки площею                    

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській. 

1.63. Гр. Мазуру Василю Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,0550 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 160. 

1.64. Гр. Кулінічу Олегу Олеговичу земельної ділянки площею                    

0,0550 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 161. 

1.65. Гр. Нестерову Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 204. 

1.66. Гр. Паулику Норберту Норбертовичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 202. 

1.67. Гр. Пліска Андрію Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 207. 

1.68. Гр. Харченко Вячеславу Валентиновичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 208. 



  

1.69. Гр. Мешку Тарасу Богдановичу земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Далекій. 

1.70.  Гр. Пазяк Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 209. 

1.71. Гр. Куклишину Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 215. 

1.72. Гр. Цуняку Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 213. 

1.73. Гр. Бажура Івану Володимировичу земельної ділянки площею  

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 212. 

1.74. Гр. Ковтану Сергію Васильовичу земельної ділянки площею             

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 214. 

1.75. Гр. Йосипчуку Василю Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 205. 

1.76. Гр. Дзямко Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 163. 

1.77. Гр. Микульцю Віталію Андрійовичу земельної ділянки площею 

0,0080 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Карпатській. 

1.78. Гр. Россоха Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0703 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.79. Гр. Гряділь Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею                    

0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 211 «б». 

1.80. Гр. Жулинській Олександрі Сергіївні земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 162. 

1.81. Гр. Кіщак Олександру Івановичу земельної ділянки площею                    

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2,                            

поз. 201 «б». 

 1.82. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0071 га 

для будівництва індивідуальних гаражів  по вул. Насипній, б/н. 

1.83. Гр. Рішко Андрію Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,0661 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Золотистій. 

 1.84. У зв`язку з неможливістю реалізації пункт 1. рішення XXVII сесії 

міської ради VI скликання від 16 жовтня 2015 року № 1861 «Про надання 



  

дозволу на підготовку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1,2) учасникам бойових 

дій в зоні проведення АТО» в частині надання дозволу гр. Марухлинич Івану 

Петровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0700 га поз. 61 а з подальшою передачею її у власність 

визнати таким, що втратив чинність та викласти у наступній редакції: 

- Гр. Марухлиничу Івану Петровичу земельної ділянки площею                    

0,0990 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Іспанської, б/н з подальшою 

передачею її у власність. 

1.85. Гр. Шигимага Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

площею 0,0717 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Стефаника. 

1.86. Гр. Бескід Павлу Михайловичу земельної ділянки площею                    

0,0610 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2,                            

поз. 199. 

1.87. Гр. Понціру Роману Романовичу земельної ділянки площею                

0,0641 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Тютюновій, 49. 

1.88. Пригарі Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0873 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Жатковича. 

1.89. Гр. Лесику Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею 

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

Дворжака, б/н. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


