
 

                      

                            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: 

1.98. Гр. Гребінь Сергію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0600 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 159. 

1.99. Гр. Цифрі Вячеславу Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 165. 

1.100. Гр. Ярошику Віктору Петровичу земельної ділянки площею 0,2500 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ужгород. 

1.101. Гр. Ярошику Віктору Петровичу земельної ділянки площею 2,0000 

га для ведення особистого селянського господарства в м. Ужгород. 

1.102. Гр. Ярошику Віктору Петровичу земельної ділянки площею 0,1200 

га для ведення індивідуального садівництва в м. Ужгород. 

1.103. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0067 га 

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

1.104. Гр. Комарницькому Михайлу Мироновичу земельної ділянки 

площею 0,0725 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської.  

1.105. Гр. Тарновецькому Віталію Івановичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 170 

«б» . 
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землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання                         

гр. Тарновецькому Віталію Івановичу земельної ділянки площею 0,0652 га в 

районі вул. Собранецької (масив 2)  поз. 182 «а» визнати таким, що втратив 

чинність. 

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                               Б. АНДРІЇВ 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 


