
 

 
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 

            Ужгород 

 

Про прийняття  земельної ділянки   

в комунальну власність  

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 117 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. Прийняти  з державної в комунальну власність земельну ділянку  

несільськогосподарського призначення площею 0,0740 га, розташовану за 

адресою м. Ужгород, вул. Загорська, 12 під гуртожитком, яка надана в 

постійне користування Ужгородському міському виробничо-технічному 

вузлу електрозв'язку відповідно до рішення виконкому Ужгородської міської 

ради народних депутатів від 27.03.1996 року № 48, Державний акт на право 

постійного користування землею від 29.08.1996 року II-ЗК № 002405. 

2. Уповноважити міського голову Андріїва Б.Є. у встановленому 

законодавством порядку підписати з органом виконавчої влади - 

Закарпатською обласною державною адміністрацією 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 ___ сесії  

міської ради VIІ скликання  

_______________№______ 

 

 

АКТ 

приймання-передачі у комунальну власність земельної ділянки  

несільськогосподарського призначення державної власності загальною 

площею 0,0740 га  на території Ужгородської міської ради за адресою  

м. Ужгород, вул. Загорська, 12  

 

м. Ужгород                                    «__» __________ _______р. 

 
Ужгородська міська рада Закарпатської області в особі міського голови  

Андріїва Б.Є. з одного боку, та орган виконавчої влади - Закарпатська обласна 

державна адміністрація  в особі голови обласної державної адміністрації               

Москаля Г. Г., з іншого боку, склали цей акт приймання-передачі про наступне: 

1. Ужгородська міська рада Закарпатської області приймає земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення площею 0,0740 га, розташовану на 

території Ужгородської міської ради за адресою  м. Ужгород вул. Загорська, 12,  

          яка надана в постійне користування Ужгородському міському виробничо-

технічному вузлу електрозв'язку відповідно до рішення виконкому 

Ужгородської міської ради народних депутатів від 27.03.1996 року № 48, 
          із державної власності, а орган виконавчої влади - Закарпатська обласна 

державна адміністрація  передає вищевказану земельну ділянку у комунальну 

власність.  

                     Земельна ділянка знаходиться в стані, придатному для використання. 

На земельній ділянці розташоване нерухоме майно. 

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

складено у двох примірниках для кожної із сторін. 

 

 
 

 

Голова Закарпатської обласної 

державної адміністрації 

 

_________________ (Г.Г. Москаль) 

           (підпис МП) 

    

                

 

 

Ужгородський міський голова  

 

 

_________________ (Б.Є. Андріїв) 

           (підпис МП) 

 

 


