
                             

                                Доповнення 4 до проєкту рішення №______ 
 

 

«Про затвердження проєктів 

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 проєкти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок: 

1.80. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:04:001:0216) площею   

0,0076 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                       

вул. Братів Бращайків, 4 «а» (ЗТП-36) та передати її в оренду строком на 5 років 

до ________ 2025 року, застосувати ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

1.81. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:31:001:0376) площею   

0,0088 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по                       

вул. Цегольнянській, 2 «б» (ЗТП-69) та передати її в оренду строком на 5 років 

до ________ 2025 року, застосувати ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

1.82. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:58:001:0219) площею   

0,0084 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по                        

вул. Українській, 21 «б» (ЗТП-146) та передати її в оренду строком на 5 років 

до ________ 2025 року, застосувати ставку орендної плати (% від нормативної 

грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

1.83. Об’єднанню співвласників багатоквартирного житлового будинку                

«Палая 17» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:001:0396) 

площею 0,1239 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Андрія Палая, 17 та передати її в постійне 

користування. 

1.84. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0438) площею   



 

0,0059 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по                      

вул. Марії Заньковецької, 36 «б» (ЗТП-138) та передати її в оренду строком на 5 

років до ________ 2025 року, застосувати ставку орендної плати (% від 

нормативної грошової оцінки) в  розмірі 3 %.  

1.85. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку                

«Канальна 29,31» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0326) площею 0,7740 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Канальній, 29,31 та передати її в 

постійне користування. 

1.86. Гр. Баранову Валерію Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0841) площею 0,0227 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Закарпатській, 33 «а» та передати її в 

оренду строком на 5 років до ________ 2025 року. 

1.87. Гр. Форкош Вірі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0432) площею  0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Черешневій та 

передати її у власність. 

1.88. Гр. Марчук Олені Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0431) площею  0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Черешневій та 

передати її у власність. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


