
 

                      

                            Доповнення 2 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: 

1.44. Гр. Цехместруку Андрію Леонідовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ». 

1.45. Гр. Танчинцю Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

1.46. Гр. Кочмарю Мирону Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Закарпатській. 

1.47. Гр. Кочмарь Жужані Василівні земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Закарпатській. 

1.48. Гр. Васько Євгену Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі Студентської набережної. 

1.49. Гр. Савко Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі Студентської набережної. 

1.50. Гр. Богенчуку Івану Миколайовичу земельної ділянки площею                

0,0088 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ» . 

1.51. Гр. Кокрєву Олегу Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0088 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ». 

1.52. Гр. Колесар Федору Федоровичу земельної ділянки площею 0,0088 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ». 



  

1.53. Гр. Козаку Віталію Андрійовичу земельної ділянки 

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

УКГ «Політ». 

1.54. Гр. Хвуст Святославу Антоновичу земельної ділянки площею                 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ 

«Політ». 

1.55. Гр. Адаму Мирославу Петровичу земельної ділянки площею 0,0784 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Климента Тімірязєва. 

1.56. Гр. Готрі Дмитрію Івановичу земельної ділянки площею 0,0603 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 27. 

1.57. Гр. Комарницькому Валерію Романовичу земельної ділянки площею  

0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорській, поз. 98. 

 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 


