
 

 

                      

                            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: 

 1.34. Гр. Худану Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0750 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз.116 «б». 

1.35. Гр. Микулець Василю Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

поз. 198 «б». 

1.36. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької, б/н. 

1.37. Гр. Щобак Денису Васильовичу земельної ділянки площею 0,0800 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Тихій. 

1.38. Гр. Брензовичу Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,4850 га для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Оноківській, б/н. 

1.39. Гр. Ощипку Ігорю Мирославовичу земельної ділянки площею 0,0820 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Докучаєва-Котловинної. 

1.40. Гр. Якутову Олегу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0879 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Докучаєва-Котловинної. 

1.41. Гр. Куцак Юрію Володимировичу земельної ділянки площею      

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



  

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив № 2                   

поз. 206. 

1.42. Гр. Гряділь Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею                    

0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, масив 2, поз. 211 «б». 

1.43. Гр. Пліска Андрію Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,0072 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра 

Богомольця-Степана Вайди, АГК «Дружба» поз. 47,48. 

 

2. Надати учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) 

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх в оренду: 

2.1. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,3780 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                  

вул. Зодчих.  

2.2. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Швейцарської, б/н. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 



  

                           

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по                  вул. Зодчих. (протокол засідання комісії  № 147 від 

23.05.2018 рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на підставі ст. 

134 Земельного Кодексу України); 

2.2. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Швейцарської, б/н (протокол засідання комісії  № 147 від 

23.05.2018 рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання враховуючи 

висновок управління містобудування та архітектури на цю територію 

відсутній детальний план, рельєф ділянки дуже складний); 

 

 

Начальник 

відділу землекористування                                                                О. Чепкий 

 

 

 


