
                                 Доповнення до проекту рішення №______ 

                                                                 

«Про затвердження 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, 40, 79-1, 92, 118, 122 - 126, 

186 Земельного кодексу України, Закону України  "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності", Законів України "Про Державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", 

"Про землеустрій", "Про оренду землі"  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

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

родинам: 

 1.21. Гр. Сташук Дмитру Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:43:001:0306) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Золтана Шолтеса та передати її у власність. 

 1.22. Гр. Чистякову Володимиру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0155) площею 0,0603 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 71 «б» та передати її у 

власність. 

 1.23. Гр. Цифрі Вячеславу Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0175) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 165  та передати її у 

власність. 

 1.24. Гр. Рогульчик Віктору Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0177) площею 0,0607 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 154 «б» та передати її у власність. 

 1.25. Гр. Шимон Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0176) площею 0,0669 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 155  та передати її у власність. 



 1.26. Гр. Гребінь Сергію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0179) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 159  та передати її у власність. 

 1.27. Гр. Михайлюк Юрію Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0178) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 86  та передати її у власність. 

 1.28. Гр. Бажурі Івану Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0180) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 212  та передати її у власність. 

  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ  

 


