
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       

 
Про надання дозволів та  
затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва  
та обслуговування закладів освіти 
 

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,             
79-1, 92, 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 проектів відведення земельних ділянок з 

подальшою передачею їх в постійне користування: 
 
1.1. Навчально-виховному комплексу «Загальноосвітня школа I  ступеня з 

угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія» Ужгородської міської 
ради Закарпатської області земельної ділянки площею 1,0155 га для 
будівництва та обслуговування закладів освіти по вул. Грушевського, 39 «а». 

1.2. Ужгородській загальноосвітній школі I-III ступенів № 6 імені             
В.С. Гренджі – Донського Ужгородської міської ради Закарпатської області 
земельної ділянки площею 1,3625 га по вул. Польовій, 22 та земельної ділянки 
площею 1,1400 га по вул. Одеській, 15 для будівництва та обслуговування 
закладів освіти. 

1.3. Дошкільному навчальному закладу № 33 загального розвитку 
Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки площею 
0,1521 га для будівництва та обслуговування закладів освіти по             
вул. Жатковича, 24. 
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1.4. Навчально – виховному комплексу «Загальноосвітня школа I 

ступеня - дошкільний навчальний заклад «Престиж» Ужгородської міської ради 
Закарпатської області земельної ділянки площею 1,1000 га для будівництва та 
обслуговування закладів освіти по вул. Джамбула, 48. 

1.5. Ужгородській спеціалізованій школі I-III ступенів № 5 з поглибленим 
вивченням іноземних мов Ужгородської міської ради Закарпатської області 
земельної ділянки площею 0,1343 га для будівництва та обслуговування 
закладів освіти на пл. Ш. Петефі, 36. 

1.6. Ужгородській спеціалізованій загальноосвітній школі I ступеня № 1 з 
поглибленим вивченням англійської мови Ужгородської міської ради 
Закарпатської області земельної ділянки площею 0,8130 га для будівництва та 
обслуговування закладів освіти по вул. Високій, 4 «а». 

1.7. Дошкільному навчальному закладу № 7 загального розвитку 
Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки площею 
0,2316 га для будівництва та обслуговування закладів освіти по            
вул. Волошина, 46. 

 
2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок: 
 
2.1. Дошкільному навчальному закладу № 29 «Дивосвіт» загального 

розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:18:001:0131) площею 0,9912 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по             
вул. Грушевського, 61 «а» та передати її в постійне користування. 

2.2. Дошкільному навчальному закладу № 42 загального розвитку 
Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:21:001:0469) площею 1,1918 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по             
вул. Легоцького, 19 «а» та  передати її в постійне користування. 

2.3. Ужгородській загальноосвітній школі I-II ступенів № 14 
Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:33:001:0193) площею 0,1745 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Тімірязєва, 12 
та передати її в постійне користування. 

2.4. Дошкільному навчальному закладу № 36 загального розвитку 
Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:33:001:0192) площею 1,0093 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Бачинського, 27 
та передати її в постійне користування. 
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2.5. Ужгородському спеціалізованому навчально-виховному комплексу з 

поглибленим вивченням іноземної мови «Веселка» Ужгородської міської ради 
Закарпатської області земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:17:001:0334) площею 1,4232 га для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти по  вул. Володимирській, 38 та передати її в постійне 
користування. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин. 
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


