
 
                       Доповнення 1 до проекту рішення № 1249 
 

« 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: 

 
    1. Надати наступним юридичним,  фізичним особам та фізичним особам -  
підприємцям дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок з 
подальшою передачею їх в оренду:           

 
1.29. Гр. Федак Юрію Юрійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Гранітній, 11. 

 1.30. Гр. Гембік Любові Миколаївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, по вул. Гранітній, 11.  

             1.31. Гр. Гембік Віталію Миколайовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Гранітній, 11.                            
            1.32. Гр. Гембік Андрію Віталійовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Гранітній, 11.  

 1.33. Гр. Сеплювчак Володимиру Володимировичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по            вул. Гранітній, 
11. 

1.34. Гр. Ганчак Дмитру Едуардовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Гранітній, 11.                                     

1.35. Гр. Данило Владиславу Володимировичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Гранітній, 11. 
 



 2
4. Надати наступним юридичним особам дозвіл на 

розробку проектів відведення земельних ділянок з подальшою передачею 
їх в постійне користування:       

 
4.7. Греко-католицькій релігійній громаді (парафії) Рождества Івана 

Хрестителя м. Ужгород (мкрн. Радванка), ідент. код ***, земельної ділянки 
площею 0,0229 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій по вул. Богатирській, 67. 
 
 
В.о. міського голови, 
секретар ради                                                                                         В. Щадей 
 


