
 

                      

                              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: 

1.17. Гр. Ложкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій (масив 2), поз. 218. 

1.18. Гр. Завадському Ігорю Ігоровичу земельної ділянки площею                       

0,0507 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна. 

1.19. Гр. Яблонському Олександру Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 200. 

1.20. Гр. Лешаничу Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0744 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по пров. Зоряний, б/н. 

1.21. Гр. Пастушок Дмитру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0533 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Солов`їної. 

1.22. Гр. Чоболь Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Івана Панькевича. 

1.23. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,0999 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича. 

1.24. Гр. Марці Олександру Олександровичу земельної ділянки площею                    

0,0998 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Жатковича. 



  

  1.25. Гр. Прокоф`єву Євгенію Анатолійовичу земельної ділянки 

площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 216. 

 1.26. Гр. Ігнатовичу Ігорю Богдановичу земельної ділянки площею   

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 219.  

 1.27. Гр. Вакарову Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 200.  

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                               Б. АНДРІЇВ 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 


