
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
 
Про надання дозволу 
на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, 
право комунальної власності на які  
підлягає державній реєстрації   
 

 

    Відповідно до Законів України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності», «Про державний земельний кадастр», «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 

                                                     міська рада ВИРІШИЛА: 

            

  1. Делегувати Департаменту міського господарства реєстрацію 
права комунальної власності територіальної громади міста. 

           2. Надати Ужгородській міській раді  дозвіл на складання проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, право комунальної 
власності на які підлягає державній реєстрації: 

 2.1. Земельну ділянку площею 0,0030 га для комерційного призначення 
по вул. Перемоги, б/н. 

2.2. Земельну ділянку площею 0,0016 га для комерційного призначення 
по пр. Свободи, б/н. 

2.3. Земельну ділянку площею 0,0016 га для комерційного призначення 
на пл. Кирила і Мефодія, б/н. 

2.4. Земельну ділянку площею 0,0016 га для комерційного призначення 
по вул. Заньковецької, б/н. 

2.5. Земельну ділянку площею 0,0016 га для комерційного призначення 
на пл. Фенцика, б/н. 



2.6. Земельну ділянку площею 0,0025 га для комерційного призначення 
по вул. Гойди, 28/35. 

2.7. Земельну ділянку площею 0,0025 га для комерційного призначення 
по вул. Гойди,28/2. 

2.8. Земельну ділянку площею 0,0016 га для комерційного призначення 
по вул. Перемоги, б/н. 

2.9. Земельну ділянку площею 0,0016 га для комерційного призначення 
по вул. Перемоги, б/н. 

2.10. Земельну ділянку площею 0,0016 га для комерційного 
призначення по вул. Минайській, 28 прим. 17. 

2.11. Земельну ділянку площею 0,0012 га для комерційного 
призначення по вул. Минайській (біля магазину «Осетія») 

2.12. Земельну ділянку площею 0,0024 га для комерційного 
призначення по вул. Заньковецької, поз. 2. 

2.13. Земельну ділянку площею 0,0024 га для комерційного 
призначення по вул. Заньковецької, поз. 3. 

2.14. Земельну ділянку площею 0,0014 га для комерційного 
призначення по вул. О. Кошового, б/н. 

2.15. Земельну ділянку площею 0,0016 га для комерційного 
призначення по вул. Фенцика, б/н. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань раціонального використання земельних ресурсів 
міста (Доктор О.О.).         
 
 
Міський голова                                                                      В. Погорелов 

 

 


	_________________                      м. Ужгород                                      

