
                              

                                  Доповнення до проекту рішення № _______- 

 

«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 землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в оренду:  

 

1.12. Гр. Кость Богдану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0053 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 45/3.  

1.13. Товариству з обмеженою відповідальністю "Шаян" земельної 

ділянки площею 0,1600 га для обслуговування власної залізничної гілки 

(тупика) по вул. Будителів, 2 збоку вул. Антонівської. 

1.14. Товариству з обмеженою відповідальністю "Едванс" земельної 

ділянки площею 0,0248 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Волошина, 24. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

 

 2.27. Гр. Білчику Георгію Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0174 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 23/1. 

 2.28. Гр. Горват Зіті Йосипівні земельної ділянки площею 0,0388 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ужанській, 80.  

2.29. Гр. Поповичу Віталію Васильовичу земельної ділянки площею  

0,00248 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Загорській, 20. 

2.30. Гр. Мікловшу Томашу Йосифовичу земельної ділянки площею  

0,00204 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Загорській, 20. 

2.31. Гр. Куцик Мар`яні Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Дендеші, 121. 
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2.32. Гр. Бек Степану Степановичу земельної ділянки площею 0,0033 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чорновола, поз. 139. 

2.33. Гр. Бучок Йосифу Івановичу земельної ділянки площею 0,0033 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в АГК по вул. Дівочій, поз. 39. 

2.34. Гр. Кирик Єві Михайлівні земельної ділянки площею 0,0277 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Криничній, 17/2. 

2.35. Гр. Кулику Павлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,1350 га 

для ведення особистого селянського господарства по  вул. Дендеші, 129. 

2.36. Гр. Поляниці Галині Ігорівні земельної ділянки площею 0,0990 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Загорської. 

2.37. Гр. Мігалю Володимиру Юлійовичу земельної ділянки площею 

0,1709 га для ведення особистого селянського господарства по                                         

вул. Гагаріна, 110. 

2.38. Гр. Міглясу Володимиру Георгійовичу земельної ділянки площею 

0,0025 га для будівництва індивідуальних гаражів в АГК "Дружба" по                      

вул. Богомольця, поз. 54. 

2.39. Гр. Довгош Марії Йосипівні земельної ділянки площею 0,4460 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Дівочій, 42. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне користування:    

 

3.5. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Щедріна, 32" 

земельної ділянки площею 0,2899 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Щедріна, 32. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 

 


