
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               ______  сесія    VI _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                        
                                           
 
Про визначення об’єктів землеустрою 
для формування земельних ділянок 
комунальної власності, які плануються 
для винесення на земельні торги (аукціон) 
 
 

Керуючись ст. 142 Конституції України, ст.ст. 12, 134-139 Земельного 
кодексу України, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективного використання 
земельного фонду міста, залучення додаткових коштів у міський бюджет для 
успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку, згідно 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 регулювання містобудівної 
діяльності», 

міська рада  ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Перелік визначення об’єктів землеустрою для формування 
земельних ділянок для продажу на земельних торгах (аукціон), згідно з 
додатком. 

2. Надати дозвіл на підготовку детальних планів території, розробку 
проектів землеустрою щодо відведення та експертних грошових оцінок 
земельних ділянок  згідно з Переліком. 

3. Доручити Департаменту міського господарства виступати організатором 
земельних торгів та замовником містобудівної та землевпорядної документації. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради             
Андріїва Б.Є., першого заступника міського голови Волошина І.І. та постійні 
комісії з питань регулювання земельних відносин та з питань житлово-
комунального господарства, містобудування, архітектури та екології. 
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 
 



 
Додаток  
до рішення _____ сесії  
міської ради VI скликання 
____________№ ______   

 
ПЕРЕЛІК 

визначення об’єктів землеустрою для формування земельних ділянок 
комунальної власності, які плануються для винесення на земельні торги 

(аукціон) 
 

№ 
п/п 

Адреса земельної ділянки

 
Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки 
(кв.м.) 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

Предмет 
торгів 

1 
вул. Підградська – Фединця – 

Добрянського 
900 

Під автостоянку 
 Власність 

2 
вул. Баб’яка (т.ц. «Нова 

лінія») 
1255 

Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі 
Власність 

3 
вул. Собранецька – об’їзна 

дорога 
3615 

Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі 
Власність

4 Православна набережна 127 Змішана забудова Власність

5 
вул. Грибоєдова - 
Університетська 

395 
Для будівництва та 

обслуговування будівель 
торгівлі 

Власність 

6 
вул. Грибоєдова (міська 

поліклініка) 
1076 

Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі 
Власність

7 
пл. Б.Хмельницького – вул. 

Л.Толстого 
67 
41 

Для будівництва та 
обслуговування 

багатоквартирного 
житлового будинку 

Право 
оренди 

8 
вул. Гагаріна – Лавріщева 

(поз. 1-5) 

300 
300 
300 
300 
300 

Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі 
Власність

9 
вул. Гагаріна – Огарьова 

(поз. 1-3) 

300 
300 
300 

Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі 
Власність

10 Православна набережна 320 
Для будівництва та 

обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення 

Право 
оренди 



11 вул. 8 Березня 523 

Для будівництва та 
обслуговування 

багатоквартирного 
житлового будинку 

Право 
оренди 

 
 

Секретар ради                                                                                        Б. Андріїв 

 
 


