
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XII_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 березня 2017 року                 м. Ужгород                                    № 629                            

               

Про прийняття земельної ділянки   

в комунальну власність  

 

На підставі розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації 13.02.2017 № 72 від 10.03.2017 №110», відповідно до 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 

83, 84, 117, 122. 126 Земельного кодексу України, статті 4 Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

 

міська рада В И Р І Ш И Л А: 

  

          1. Прийняти в комунальну власність міста земельну ділянку  площею 

3,7331 га (кадастровий номер 2124880300:10:010:0012), розташовану за 

межами населених пунктів на території Баранинської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області, яка перебувала в державній 

власності, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води) (для здійснення заходів щодо рекультивації території існуючого 

сміттєзвалища). 

2. Уповноважити міського голову Андріїва Б.Є. у встановленому 

законодавством порядку підписати з органом виконавчої влади - 

Закарпатською обласною державною адміністрацією акт приймання-передачі 

вказаної земельної ділянки згідно з додатком. 

3. Доручити Департаменту міського господарства провести державну 

реєстрацію права комунальної власності земельної ділянки  площею 3,7331 га 

(кадастровий номер 2124880300:10:010:0012). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування 

та архітектури. 

 

Міський голова                                                                                      Б. Андріїв 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення XII сесії  

міської ради VIІ скликання  

30.03.2017 № 629 

 

 

АКТ 

приймання-передачі у комунальну власність земельної ділянки 

державної власності загальною площею 3,7331 га, кадастровий номер 

2124880300:10:010:0012 розташовану за межами населених пунктів на 

території Баранинської сільської ради Ужгородського району 

Закарпатської області 

 

 

м. Ужгород                                    «__» __________ _______р. 

 

 

Закарпатська обласна державна адміністрація -  в особі голови обласної 

державної адміністрації Москаля Г. Г., з одного боку, та Ужгородська міська 

рада Закарпатської області в особі міського голови Андріїва Б.Є., з  іншого 

боку, склали цей акт приймання-передачі про наступне: 

 Ужгородська міська рада Закарпатської області приймає земельну 

ділянку  (кадастровий номер 2124880300:10:010:0012) площею 3,7331 га, 

розташовану за межами населених пунктів на території Баранинської 

сільської ради Ужгородського району Закарпатської області із державної 

власності у комунальну власність.  

Акт приймання-передачі земельної ділянки, зазначеної в пункті 1, 

складено у двох примірниках для кожної із сторін. 

 
 

 

Голова Закарпатської обласної 

державної адміністрації 

 

_________________ (Г.Г. Москаль) 

           (підпис МП) 

    

                

 

 

Ужгородський міський голова  

 

 

_________________ (Б.Є. Андріїв) 

           (підпис МП) 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                   А. Сушко 

 

 

 

 


