
                              

                                  Доповнення до проекту рішення № _______- 

 

«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 дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в оренду:  

 

1.18. Гр. Гозді Ользі Михайлівні земельної ділянки площею 1,2310 га для 

будівництва та обслуговування іншої громадської забудови по вул. Тиводара 

Легоцького,80. 

1.19. Гр. Сас Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,3502 га для 

будівництва та обслуговування іншої громадської забудови по                                      

вул. Загорській, 51. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

 

2.36. Гр. Балозі Варварі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0939 га 

для ведення особистого селянського господарства по                                                

вул. Максима Рильського, 11. 

2.37. Гр. Пилип Ользі Василівні земельної ділянки площею 0,1369 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 341. 

2.38. Гр. Наріжному Валерію Йосиповичу земельної ділянки площею 

0,0022 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра 

Богомольця, поз. 91 АГК «Дружба». 

 

3. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне користування:    

 

3.3. Дошкільному навчальному закладу № 38 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки площею 

1,1037 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по                   

вул. Академіка Корольова, 6. 



 2 

3.4. Дошкільному навчальному закладу № 43 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки площею 

0,2747 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по                   

вул. Іштвана Дендеші, 166. 

3.5. Українській православній церкві святого Луки Мукачівсько-

Ужгородської Єпархії земельної ділянки площею 0,0800 га для будівництва та 

обслуговування будівель релігійних організацій по вул. Олександра 

Грибоєдова, 20 "А". 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 

 


