
                              
                                  Доповнення до проекту рішення № _______- 

 
«Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок» 

 
Розглянувши клопотання юридичних та 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, 
92, 118, 121, 122 – 124, частини другої статті 134 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", "Про оренду землі"   

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 

відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність:  
 
2.127. Гр. Ражек Ользі Миколаївні земельної ділянки             

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Доманинській, 245. 

2.128. Гр. Гулаткан Марії Петрівні земельної ділянки             
площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Гранітній, 8. 

2.129. Гр. Поповичу Мілану Михайловичу земельної ділянки             
площею 0,0867 га для ведення особистого селянського господарства по            
вул. Доманинській, 191 з подальшою передачею її у власність. 

2.130. Гр. Романиченко Катерині Миколаївні земельної ділянки             
площею 0,0233 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Достоєвського, 7 з подальшою 
передачею її у власність. 

2.131. Гр. Гомаді Володимиру Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0615 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Краснодонців, 8 з подальшою 
передачею її у власність. 

2.132. Гр. Лисюк Вікторії Сергіївні земельної ділянки             
площею 0,0056 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Володимирській, 76 «б» з подальшою передачею у власність. 

2.133. Гр. Король Вірі Юріївні земельної ділянки             
площею 0,0603 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Щедріна, 39 з подальшою передачею її 
у власність. 

2.134. Гр. Гузинець Оксані Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0990 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул. Садовій, 39 з подальшою 
передачею її у власність. 

2.135. Гр. Папп Йосипу Йосиповичу земельної ділянки             
площею 0,0086 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Українській, 2/1 «а» з подальшою 
передачею її у власність. 

2.136. Гр. Пензенику Євгену Федоровичу земельної ділянки площею 
0,0038 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця,             
поз. 81 з подальшою передачею у власність. 

2.137. Гр. Дерев’янчуку Володимиру Вікторовичу земельної ділянки             
площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по            
вул. Анкудінова, 31 з подальшою передачею у власність. 

2.138. Гр. Волохович Єлизаветі Іванівні земельної ділянки             
площею 0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської з подальшою 
передачею її у власність. 

 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин. 
 
 
 
Міський голова                                                                           В. Погорелов 


