
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                        
                                           
 
Про надання дозволу  
на розробку проекту  
землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки 
 

На підставі постанови Ужгородського міськрайонного суду від 22.07.2015 
року, ухвали Львівського апеляційного суду від 22.12.2015 року та клопотання 
гр. Корпош Н. Г., керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 118, 121, 122, 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",  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Корпош Надії Георгіївні площею 0,0207 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Підгірній, 22 «а» з наступною передачею у власність. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 
архітектури (Пономарьов С.Б.). 
 
 
 
Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 
 
 
 
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення міської ради   _____ сесії  VІІ скликання  

 
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки» 
 

1. Мета і завдання прийняття рішення 
Запропонованим проектом рішення пропонується надати дозвіл на розробку  

проекту відведення земельної ділянки гр. Корпош Н. Г. 
2. Стан нормативно-правової бази у даній сфері регулювання 

Проект рішення розроблено відповідно до постанови Ужгородського 
міськрайонного суду від 22.07.2015 року, ухвали Львівського апеляційного 
суду від 22.12.2015 року та клопотання гр. Корпош Н. Г., враховуючи 
генеральний план забудови міста Ужгород, керуючись статтями 26, 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 118, 
121, 122, 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",  

3. Рекомендації та пропозиції депутатської комісії з питань 
регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 
 
           Клопотання виносилося відділом землекористування на розгляд 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 
архітектури. За результатами розгляду звернення, комісією вирішено відмовити 
у задоволенні клопотання на підставі рішення I сесії міської ради VII скликання 
23.12.15. №71 "Про тимчасову заборону (мораторій)  на передачу у власність та 
користування вільних від забудов земельних ділянок в м. Ужгороді". 
(протокол засідання комісії № 8 від 27.01.2016). 
 
 
 
 
Начальник відділу 
землекористування                                                                           О. Чепкий 
 
 


