
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про надання дозволів на розробку  
проектів землеустрою щодо  
відведення земельних ділянок  
учасникам АТО та бойових дій  

 
Враховуючи звернення учасників антитерористичної операції, учасників 

бойових дій, рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин, відповідно до статей 12, 118, частини другої статті 134 Земельного 
кодексу України, Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", 

                                      
 
                                    міська рада ВИРІШИЛА: 
 
 1.  Надати учасникам бойових дій в зоні проведення АТО дозвіл на 

підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 
подальшою передачею їх у власність: 

 
1.1.  Гр. Гусар Людвигу Валерійовичу земельної ділянки площею            

0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської.  

1.2. Гр. Майданику  Василю Сергійовичу земельної ділянки площею 
0,0702 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Журавлиній. 

1.3. Гр. Фединцю Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0680 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Журавлиній, б/н. 

1.4. Гр. Ріцку Іштвану Ласловичу земельної ділянки площею 0,0720 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Журавлиній, б/н. 

1.5. Гр. Чурей Олександру Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0720 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Журавлиній, б/н. 
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1.6. Гр. Таращенку Віталію Володимировичу земельної ділянки             

площею 0,0720 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Журавлиній, б/н.  

1.7. Гр. Шурубор Олексію Володимировичу земельної ділянки             
площею 0,0620 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Журавлиній, б/н. 

1.8. Гр. Пекарю Віктору Івановичу земельної ділянки             
площею 0,0620 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Журавлиній, б/н. 

1.9. Гр. Доценку Василю Вікторовичу земельної ділянки площею            
0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.10. Гр. Кучмі Костянтину Ігоровичу земельної ділянки площею            
0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.11. Гр. Савко Роману Васильовичу земельної ділянки площею            
0,0801 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Нікітіна, б/н. 

1.12. Гр. Рибчичу Любомиру Миколайовичу земельної ділянки площею            
0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.13. Гр. Чередниченку Олександру Олександровичу земельної ділянки 
площею 0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.14. Гр. Ганненку Олександру Олександровичу земельної ділянки 
площею 0,0847 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.15. Гр. Мініну Віктору Геннадійовичу земельної ділянки площею            
0,0794 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. М. Амосова, 29. 

1.16. Гр. Зеленку Олександру Олександровичу земельної ділянки площею            
0,0794 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. М. Амосова, 31. 

1.17. Гр. Решетняку Антону Миколайовичу земельної ділянки площею            
0,0779 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. М. Амосова, 26 (поз. 455). 

1.18. Гр. Петріченку Олександру Олександровичу земельної ділянки 
площею 0,0794 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. М. Амосова, 27. 

1.19. Гр. Шніцер Петру Георгійовичу земельної ділянки площею            
0,0719 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.20. Гр. Рейпаші Василю Юрійовичу земельної ділянки площею            
0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Загорської. 
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1.21. Гр. Остапенку Сергію Олександровичу земельної ділянки 

площею 0,0719 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.22. Гр. Головей Михайлу Володимировичу земельної ділянки площею            
0,0719 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.23. Гр. Куштан Миколі Михайловичу земельної ділянки площею            
0,0983 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.24. Гр. Белецькому Івану Олександровичу земельної ділянки площею            
0,0776 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Лісній. 

1.25. Гр. Шулевка Віталію Васильовичу земельної ділянки площею            
0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.26. Гр. Іваниковичу Роману Петровичу земельної ділянки площею            
0,0719 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Фермерському, 21. 

1.27. Гр. Матей Мирославу Васильовичу земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі, поз.5. 

1.28. Гр. Палцуличу Євгену Івановичу земельної ділянки площею            
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі, поз.13. 

1.29. Гр. Дербаку Леоніду Юрійовичу земельної ділянки площею            
0,0784 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Теодора Ромжі, поз.12. 

1.30. Гр. Теплову Євгенію Ігоровичу земельної ділянки площею            
0,0702 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.31. Гр. Солонько Ігорю Анатолійовичу земельної ділянки площею            
0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.32. Гр. Пекар Віталію Васильовичу земельної ділянки площею            
0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.33. Гр. Товт Крістіану Юрійовичу земельної ділянки площею            
0,0630 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської. 

1.34. Гр. Іванишу Олегу Петровичу земельної ділянки площею 0,0796 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. М. Амосова, 25. 
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1.35. Гр. Пиреу Сергію Івановичу земельної ділянки площею 0,0630 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. Загорської.  

 
2. Дати дозвіл на розроблення детального плану територій для 

індивідуальної житлової забудови за адресами згідно пункту 1. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

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


