
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                               Ужгород                                                

           

               

Про надання дозволів 

на розробку проектів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок 

 

Розглянувши заяви фізичних осіб, 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. Марчишак Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею  

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Доманинської. 

1.2.  Гр. Островка Тиберію Тиберійовичу земельної ділянки площею      

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі  вул. Доманинської. 

1.3. Гр. Гладкову Антону Сергійовичу земельної ділянки площею                        

0,0870 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Залізничній. 

1.4. Гр. Гунтей Олександру Віталійовичу земельної ділянки площею      

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Заньковецької. 

1.5. Гр. Єфімову Анатолію Вікторовичу земельної ділянки площею          

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Заньковецької. 

1.6. Гр. Попович Валерію Михайловичу земельної ділянки площею             

0,0616 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Оноківської. 



  

 

1.7. Гр. Шелемончаку Едварду Ігоровичу земельної ділянки площею   

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по пр. Свободи, б/н. 

1.8. Гр. Швец Євгену Яношовичу земельної ділянки площею 0,0794 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Лісної. 

1.9. Гр. Сурмай Артуру Миколайовичу земельної ділянки площею               

0,0781 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької. 

1.10. Гр. Платко Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,0682 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по пров. Університетському, б/н. 

1.11. Гр. Маслей Олегу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Підградській. 

1.12. Гр. Колосову Андрію Едуардовичу земельної ділянки площею            

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в районі                            

вул. Насипної. 

1.13. Гр. Цанько Віктору Семеновичу земельної ділянки площею                    

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в районі                          

вул. Насипної. 

1.14. Гр. Готрі Михайлу Івановичу земельної ділянки площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в районі вул. Насипної. 

1.15. Гр. Яворському Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.16. Гр. Горбонос Роману Ігоровичу земельної ділянки площею                   

0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.17. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, б/н. 

1.18. Гр. Семйон Михайлу Вікторовичу земельної ділянки площею                 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Шумної. 

1.19. Гр. Химинець Олегу Михайловичу земельної ділянки площею             

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Шумної. 

 

 

 

 

 



  

1.20. Гр. Коваль Андрію Олеговичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. 8-го Березня, б/н. 

 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


