
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про відмову у наданні дозволів 
на розробку проектів землеустрою  
щодо відведення у власність 
земельних ділянок  
 

Розглянувши клопотання гр. Жовтаній Є.М., враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин (протокол № 58  від 
18.03.2015), керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до статті 40, пункту 4 ст. 116 та            
пункту 7 ст. 118 Земельного кодексу України,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Відмовити гр. Жовтанію Євгенію Михайловичу у наданні дозволів 

на розробку наступних проектів відведення земельних ділянок з 
подальшою передачею їх у власність: 

  
1.1. земельної ділянки площею 0,0405 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Червениця». 

1.2. земельної ділянки площею 0,0404 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Червениця». 

1.3. земельної ділянки площею 0,0408 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Червениця». 

1.4. земельної ділянки площею 0,0409 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Червениця». 

1.5. земельної ділянки площею 0,0407 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Червениця». 

1.6. земельної ділянки площею 0,0410 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в           
районі «Червениця». 
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1.7. земельної ділянки площею 0,0411 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Червениця». 

1.8. земельної ділянки площею 0,0412 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Червениця». 

1.9. земельної ділянки площею 0,0406 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Червениця». 

1.10. земельної ділянки площею 0,0428 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Дравці». 

1.11. земельної ділянки площею 0,0421 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Дравці». 

1.12. земельної ділянки площею 0,0420 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Дравці». 

1.13. земельної ділянки площею 0,0418 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Дравці». 

1.14. земельної ділянки площею 0,0416 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Дравці». 

1.15. земельної ділянки площею 0,0426 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Дравці». 

1.16. земельної ділянки площею 0,0417 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Дравці». 

1.17. земельної ділянки площею 0,0413 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Дравці». 

1.18. земельної ділянки площею 0,0427 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 
«Дравці». 

1.19. земельної ділянки площею 0,0415 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Дравці» з подальшою передачею її у власність . 

1.20. земельної ділянки площею 0,0414 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Дравці». 
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1.21. земельної ділянки площею 0,0419 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Дравці». 

1.22. земельної ділянки площею 0,0422 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Дравці». 

1.23. земельної ділянки площею 0,0423 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Дравці». 

1.24. земельної ділянки площею 0,0424 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Дравці». 

1.25. земельної ділянки площею 0,0425 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Дравці». 

1.26. земельної ділянки площею 0,0401 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Червениця». 

1.27. земельної ділянки площею 0,0402 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Червениця». 

1.28. земельної ділянки площею 0,0403 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в            
районі «Червениця». 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

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


