
                            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:  

1.5. Автогаражному кооперативу "Мрія-1" земельної ділянки площею 

0,5280 га для колективного гаражного будівництва по вул. Олександра 

Богомольця, б/н. 

1.6. Гр. Боднар Оксані Василівні земельної ділянки площею 0,0808 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                

вул. Брестській, 18. 

1.7. Гр. Дзюбі Олександру Олеговичу земельної ділянки площею                

0,0324 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                

вул. Перемоги, 3/6. 

1.8. Гр. Галушці Людмилі Андріївні земельної ділянки площею 0,0099 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Тиводара 

Легоцького, 56 "а". 

1.9. Гр. Кус Василю Івановичу земельної ділянки площею 0,2024 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по              

вул. Університетській, 12 «б». 

 

 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

2.20. Гр. Змійовській Анні Михайлівні земельної ділянки площею                    

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 116. 

2.21. Гр. Капальчик Олександрі Степанівні земельної ділянки площею 

0,1025 га для ведення особистого селянського господарства по                                    

вул. Урожайній, 4. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне користування:    



3.2. Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку    

«Добролюбова 4» земельної ділянки площею 0,6126 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Миколи Добролюбова, 4. 

 

5. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у спільну часткову 

власність: 

5.1. Гр. Шерфезе Івану Івановичу та гр. Шерфезе Володимиру Івановичу 

земельної ділянки площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Олександра 

Бородіна, 27 (попередній № 11). 

 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


