
                              Доповнення 2 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. Дмитренко Наталії Борисівні земельної ділянки площею 0,1226 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Тиводара Легоцького, 9 "а". 

1.13. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 

земельної ділянки площею 0,0035 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної енергії по                       

вул. Сріблястій. 
 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

2.16. Гр. Гвоздянській Василині Олексіївні земельної ділянки площею 

0,0777 га для ведення особистого селянського господарства по                                     

вул. Коритнянській, 21. 

2.17. Гр. Пархомчуку Валентину Степановичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів АГК «Метеор» гараж № 225 

по вул. Минайській. 

2.18. Гр. Василині Олені Василівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Михайла                    

Томчанія, 37. 
 

3. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне користування:    

3.6. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Толстого 31» 

земельної ділянки площею 0,3200 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                               

вул. Льва Толстого, 31. 
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 
 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 


