
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

              _____  _  сесія    VI  І   _  скликання

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____

_________________                      м. Ужгород                                      
                                 

Про надання дозволів 
на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, враховуючи
генеральний план забудови міста Ужгород, керуючись статтями 26, 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 20,
92, 118, 121, 122 – 124, частини другої статті 134 Земельного кодексу України,
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 оренду землі"  

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок з
подальшою передачею їх в оренду: 

1.1.  Гр.  Рішко  Василю  Адальбертовичу  земельної  ділянки  площею
0,0039  га  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі  на
пл. Кирила і Мефодія, 2 «б».

1.2.  Гр.  Стегурі  Марії  Іллівні  земельної  ділянки площею 0,0067 га  для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Заньковецької, 77 «е».

1.3.  Гр.  Коцур Марії  Іванівні  земельної  ділянки площею 0,0050 га  для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-Березня, 30 «в».

1.4.  Гр.  Райніш  Віктору  Володимировичу  земельної  ділянки  площею
0,0042  га  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі по
вул. Заньковецької, 75 «а» прим. 2.

1.5. Гр. Нагорняк Наталії Михайлівні земельної ділянки площею 0,0036 га
для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі по
вул. Заньковецької, 75 «а» прим. 3.

1.6. Фізичній  особі-підприємцю Феофанову  Юрію Івановичу  земельної
ділянки площею 0,0155 га  для обслуговування власних вбудованих приміщень
торгово-офісного центру по вул. Грушевського, 65.



1.7. Гр.  Мордяку  Ярославу  Михайловичу  земельної  ділянки  площею
0,0476  га  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі  по       вул.
Грушевського, 2.

1.8. Приватному підприємству «АВС-СЕРВІС» земельної ділянки площею
1,1649  га  для  будівництва  та  обслуговування  споруд  іншого  громадського
призначення (землі житлової забудови) по вул. Богомольця, 39.

2. Надати дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок з
подальшою передачею їх у власність:

2.1. Гр.  Ляхіну  Олександру  Сергійовичу  земельної  ділянки  площею
0,0186 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд по вул. Швабській, 26.

2.2.  Гр.  Наджафкулієвій  Іраді  Камалівні  земельної  ділянки  площею
0,0113 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд по вул. Малоужанській, 18 «а». 

3. Надати наступним юридичним особам дозвіл на розробку проектів
відведення  земельних  ділянок  з  подальшою  передачею  їх  в  постійне
користування:   

3.1. Західному територіальному управлінню національної гвардії України
військовій  частині  3002  Західного  ОТО  НГУ  земельної  ділянки  площею
0,1564  га  для  будівництва  та  обслуговування  багатоквартирного  житлового
будинку в районі вул. Загорської мкрн. Ярослава Мудрого.

4.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського
голови  Габора  О.  М.  та  постійну  комісію  з  питань  регулювання  земельних
відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.).

Міський голова                                                                               Б. Андріїв
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