
                              

                              Доповнення 1 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:  

1.19. Гр. Півень Вірі Василівні земельної ділянки площею  0,0045 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                    

вул. Марії Заньковецької, 76/74. 

1.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРАРІЯ КПД» 

земельної ділянки площею 1,4440 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості  по вул. Сергія Мартина (Паризької 

Комуни), 4. 

1.21. Гр. Білінському Євгену Євгенійовичу земельної ділянки площею                       

0,1182 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 

призначення по вул. Кошицькій, 30. 

1.22. Гр. Орос Марії Петрівні земельної ділянки площею 0,3050 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                   

вул. Одеській, 14 «а». 

1.23. Приватному підприємству «Мале приватне підприємство 

«Валентина» земельної ділянки площею 0,1053 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на Київській набережній, 3. 

1.24. Приватному підприємству « Мале приватне підприємство 

«Валентина» земельної ділянки площею 0,1300 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Малокам’яній, 10. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

 2.21. Гр. Кушніру Володимиру Никифоровичу земельної ділянки площею                       

0,0450 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Малиновій, 6. 

 2.22. Гр. Баник Оксані Флорівні земельної ділянки площею 0,0097 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Другетів, 132. 

 
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 
 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 


