
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXIV_  сесія    VІI _  скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 липня 2018 року                 м. Ужгород                                 №1165                           

          
 

Про передачу земельної ділянки   

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 17, 83, 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.Передати із власності територіальної громади м. Ужгород у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ та міст Закарпатської області 

земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 1,4905 га 

(кадастровий номер 2110100000:15:001:0152), розташовану в м. Ужгороді по 

вул. Марії Заньковецької, 5 для будівництва та обслуговування об'єктів 

фізичної культури і спорту, яка перебуває у постійному користуванні 

Закарпатського обласного управління з фізичного виховання та спорту 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки. 

2. Уповноважити міського голову Андріїва Б.Є. в установленому 

законодавством порядку підписати із Закарпатською обласною радою, акт 

приймання - передачі вказаної земельної ділянки, згідно з додатком. 

3. 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 XXIV сесії  

міської ради VI скликання  

10.07.2018 р. №1165 

 

 

АКТ 

приймання-передачі земельної ділянки  

несільськогосподарського призначення із власності територіальної 

громади м. Ужгород загальною площею 1,4905 га, кадастровий номер 

2110100000:15:001:0152 на території Ужгородської міської ради за 

адресою м. Ужгород по вул. Марії Заньковецької, 5 у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ та міст Закарпатської області 

 

 

м. Ужгород                                    «__» __________ _______р. 

 

Ужгородська міська рада Закарпатської області в особі міського голови  

Андріїва Б.Є. з одного боку, та орган місцевого самоврядування, - 

Закарпатська обласна рада, - в особі голови обласної ради Рівіс М.М., з 

другого боку, склали цей акт приймання-передачі про наступне: 

Ужгородська міська рада Закарпатської області передає земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

2110100000:15:001:0152, площею 1,4905 га, розташовану на території 

Ужгородської міської ради за адресою м. Ужгород по вул. Марії 

Заньковецької, 5 із комунальної власності територіальної громади                        

м. Ужгород, а Закарпатська обласна рада, приймає вищевказану земельну 

ділянку у спільну власність територіальних громад сіл, селищ та міст області, 

яка перебуває в постійному користуванні Закарпатського обласного 

управління з фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти і науки. 

1. Земельна ділянка знаходиться в стані придатному для використання. 

2. На земельній ділянці нерухоме майно розташовано. 

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

складено у двох примірниках для кожної із сторін. 

 

 
 

 

Голова Закарпатської обласної ради 

 

_____________________ (М.М. Рівіс) 

           (підпис МП) 

    

                

 

 

Міський голова міста Ужгород 

 

_________________ (Б.Є. Андріїв) 

           (підпис МП) 

 

Секретар міської ради                                                                   А. Габор 


