
                             

                                Доповнення до проекту рішення №______ 
 

 

«Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» 
 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, керуючись 

статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до статей 12, 40, 79-1, 92, 118, 122 - 126, 186 Земельного кодексу 

України, Закону України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", 

Законів України "Про Державний земельний кадастр", "Про державну 

реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про 

землеустрій", "Про оренду землі"  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок: 

1.29. Гр. Цубері Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1824) площею 0,0430 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Тютюновій та передати її у власність. 

1.30. Товариству з обмеженою відповідальністю компанія «МАКСАВТО» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:002:0112) площею                                  

0,0393 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 

забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Підградській, 27, прим. 1 

зі зміною цільового призначення. 

1.31. Гр. Агафоновій Вікторії Арпадівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0302) площею 0,0034 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Івана Панькевича, б/н, поз. 21 та передати її у 

власність. 

1.32. Товариству з обмеженою відповідальністю компанія «МАКСАВТО» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:002:0113) площею                      

0,0254 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 

забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Підградській, 27, прим. 1 

зі зміною цільового призначення. 

1.33. Гр. Філоненку Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0393) площею 0,0611 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Кобзарській, 3 та передати її у власність. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10?find=1&text=%E0%E4%EC%B3%ED%B3%F1%F2%F0%E0%F2#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10?find=1&text=%E0%E4%EC%B3%ED%B3%F1%F2%F0%E0%F2#w12


 

1.34. Гр. Кемінь Любові Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0287) площею 0,0651 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Літній, 14 та 

передати її у власність. 

1.35. Гр. Анісову Віталію Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:05:001:0100) площею 0,0129 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в районі пл. Жупанатської та передати її в 

оренду строком на 5 років до _______ 2024 року. 

1.36. Гр. Червеняк Тарасу Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0410) площею 0,1431 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Стародоманинській, 69 та передати її у 

власність. 

1.37. Гр. Приймі Надії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0127) площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, б/н, гараж № 125 (поз. 127), кооператив 

«Сторожницький» та передати її у власність. 

1.38. Громадській організації «Закарпатська обласна організація «Молодий 

патріот» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0411)  

площею 0,0482 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по  вул. Володимирській, 26 «а» та передати її в оренду 

строком на 5 років до _______ 2024 року. 

1.39. Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРУГ» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0002)  площею 0,3497 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                       

вул. Олександра Богомольця  зі зміною цільового призначення. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ 

 

 


