
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

_  VIІІ___ сесія   __VІ__ скликання 
(3-е пленарне засідання) 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від 14 жовтня 2011 р. № 282                                                              м. Ужгород 
 
Про надання у власність  
земельних ділянок  

 
Розглянувши заяви громадян, враховуючи генеральний план забудови 

міста Ужгород, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 118, 121 Земельного кодексу  
України 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 

 1. Передати у приватну власність земельні ділянки, які знаходяться у 
користуванні громадян:  

 
1.1. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд: 
Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0546 га по 

вул. *******. 
Гр. *******, ідент. номер  *******, земельної ділянки площею 0,0592 га 

по *******. 
             Гр*******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0593 га по 
*******. 
            Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0807 га по 
вул. *******. 

Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0592 га  
по вул. *******. 

Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,10 га по 
вул. *******. 
             Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0827 га  
по вул. *******.  

 



1.2. Для обслуговування стаціонарного гаража, без права реконструкції,  
добудови, зміни цільового призначення та  укласти договори платного сервітуту 
на проїзди при передачі земельних ділянок у власність:  

 
Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 17,6 кв.м. 

*******. 
Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0019 га під 

гаражем №*******та для його обслуговування по вул. *******. 
Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0017 га під 

гаражем № ******* та для його обслуговування по вул. *******. 
 
До використання земельних ділянок приступати після відповідної державної 

реєстрації одержаних документів, що посвідчують право власності або право 
користування землею, згідно зі статтями 125, 126 Земельного кодексу України. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Трикура В.Ф. та постійну комісію з питань раціонального 
використання земельних ресурсів міста (Доктор О.О.). 
 

 
 
 
Міський голова                                                                       В. Погорелов 
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