
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
__ХІV__ сесія   __VІ__ скликання 

(2-е пленарне засідання) 
 

РІШЕННЯ 
 
від  27 вересня 2012 року                м. Ужгород                                        № 645 
  
Про затвердження  
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, 40, 92, 122 - 126, 186, пункту 12 розділу  Х «Перехідні 
положення» Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 травня 2004 року № 677 «Про затвердження Порядку 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок», 
постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2002 року № 502 «Про 
затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають 
у власності громадян або юридичних осіб» 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок наступним  юридичним, фізичним особам та фізичним особам -  
підприємцям: 

1.1. Гр. Довганичу Василю Дмитровичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0365 га  під власним нерухомим майном та для його 
обслуговування по вул. *** та надати її в оренду строком на 3 роки до 21 
вересня 2015 року. 

1.2. Гр. Довганич Надії Степанівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0067 га під власним майном та для його обслуговування по вул. 
*** та надати її в оренду строком на 3 роки до 21 вересня 2015 року. 

1.3. Гр. Батріну Дмитру Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0183 га під власним майном та для його обслуговування по вул. 
*** та надати її в оренду строком на 1 рік до 21 вересня 2013 року. 

1.4. Приватному підприємству "Іппон", ідент. код ***, земельної 
ділянки площею 0,04 га та земельної ділянки площею 0,04 га для будівництва 
та розширення інфраструктури підприємства по вул. *** та надати її в оренду 
строком на 5 років до 21 вересня 2017 року. 
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1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Агрокомплекс – Уж",  
ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,94 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. *** та надати її в оренду строком на 
3 роки до 21 вересня 2015 року. 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Магнум", ідент. код 
***, земельної ділянки площею 0,0027 га під прибудовою до власного 
приміщення на пл. *** та надати її в оренду строком на 5 років до 21 вересня 
2017 року.  

1.7. Органу самоорганізації населення будинковому комітету "Тиса 
Уж", ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,4324 га під гуртожитком та 
для його обслуговування по вул. *** та надати  її в  оренду строком на 3 роки 
до 21 вересня 2015 року.  

1.8. Гр. Гулі Михайлу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. ***  та надати її в оренду 
строком на 1 рік до 21 вересня 2013 року. 

1.9. Гр. Броді Володимиру Івановичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0095 га, яка прилягає до його власної земельної ділянки по 
вул. ***  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд з метою її подальшого викупу.  

1.10. Гр. Ванджураку Івану Васильовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,023 га, яка прилягає до його власної земельної ділянки по 
вул. *** для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд та надати її в оренду строком на 10 років 
до 26 вересня 2022 року. 

1.11. Гр. Травницькій Світлані Тиборівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0.0038 га, яка прилягає до власної, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на пл. 
*** та передати її в оренду  строком на 3 роки до 26 вересня 2015 року 

1.12. Гр. Дору Марії Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0.0256 га під власним нерухомим майном комерційного призначення 
та для його обслуговування по вул. *** та передати її в оренду строком на 3 
роки до 26 вересня 2015 року. 
       1.13. Приватному Закарпатському обласному акціонерному товариству 
по туризму та екскурсіях «Закарпаттурист» ідент. код ***та Публічному 
акціонерному товариству «Акціонерний комерційний промислово – 
інвестиційний банк», ідент. код ***, земельної ділянки площею 0.0860 га для 
обслуговування будівель кредитно-фінансових установ по вул. *** та надати 
її в оренду строком на 1 рік о 26 вересня 2013 року. 

1.14. Гр. Думніцькій  Мирославі Василівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0424 га для городництва по пров. Вишневому, 8 та надати 
її в оренду строком на 3 роки до 26 вересня 2015 року. 

1.15. Фізичній особі-підприємцю Чопей Гертруді Анатоліївні, ідент. 
номер  ***, земельної ділянки площею 0.0362 га для комерційного 
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використання по вул. *** та передати в оренду строком на 3 роки до 26 
вересня 2015 року.  

1.16. Фізичній особі – підприємцю Боднару Віктору Івановичу, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0.3356 га для обслуговування будівель 
та споруд промислового призначення по вул. *** та передати її в оренду 
строком на 3 роки до 26 вересня 2015 року. 
 

Юридичним, фізичним особам та фізичним особам – підприємцям протягом 
місяця укласти договори оренди та подати  їх на відповідну державну реєстрацію. 

 
1.17. Гр. Толвай Василю Людвиговичу, ідент. номер ***, зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0099 га із земель, 
призначених для індивідуального гаражного будівництва на землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. ***.  
      1.18. Гр. Панько Роману Йожефовичу, ідент. номер ***, зміни цільового 
призначення  власної земельної ділянки площею 0,0171 га  із земель 
призначених для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, на землі змішаного використання 
(житлової забудови та комерційного призначення) на            
пл. ***.  
       1.19.  Фізичній особі – підприємцю Марусик Віктору Григоровичу, ідент. 
номер ***, зміни цільового призначення  власної земельної ділянки площею 
0,0351 га із земель, призначених для будівництва та обслуговування 
житлового будинку господарських будівель та споруд, на землі для  
роздрібної торгівлі та комерційних послуг по вул. ***.        
       1.20. Гр. Смоланці Василю Васильовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0472 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. *** та передати її у 
власність.  
       1.21. Гр. Качановій Ірині Валеріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,06 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель  та споруд по вул. ***  (р-н вул. ***, поз. ***) та 
передати її  у власність.  
        1.22. Гр. Тацюн Лідії Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0720 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. ***  (р-н вул. ***, поз. ***) та 
передати її у власність.  
       1.23. Гр. Лола Парасковії Андріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в районі вул. *** та передати її у власність.  
      1.24. Гр. Стецов'як Олені Анатоліївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в районі вул. *** та передати її у власність.  
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1.25. Гр. Баник Любові Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в районі вул. *** та передати її у власність.  
        1.26. Гр. Мокрянин Оксані Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0991 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. *** (район вул. ***)  та передати її 
у власність.  
       1.27. Гр. Товт Марії Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,06 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. ***  (район вул. ***, поз. ***)  та 
передати її у власність.  
       1.28. Управлінню Міністерства внутрішніх справ України в 
Закарпатській області, ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,1107 га 
під власними будівлями спеціального приймальника для осіб підданих 
адміністративному арешту  та для їх обслуговування по вул. *** та передати 
її в постійне користування.  
       1.29. Управлінню Міністерства внутрішніх справ України в 
Закарпатській області, ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,0829 га 
під власними будівлями та для їх обслуговування по вул. *** та передати її в 
постійне користування.  

1.30. Гр. Бенько Костянтину Миколайовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0, 10 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. *** та передати її у 
власність.  

1.31. Гр. Зубанич Марії Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0736 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. *** (р-н вул. ***, поз. ***) та 
передати її у власність. 

1.32. Гр. Чопик Юрію Миколайовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0.0678 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. *** та передати її у 
власність. 

1.33. Гр. Чопик Світлані Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0.0720 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. *** та передати її у власність. 

1.34. КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 
господарства міста Ужгород», ідент. код. ***, земельної ділянки площею 
0.0237 га для обслуговування насосної станції першого підйому по вул. *** 
та передати у постійне користування  

1.35. Комунальному автотранспортному підприємству ***, ідент. код 
***, земельної ділянки площею 0.30 га для розміщення притулку з 
тимчасового тримання безпритульних тварин по вул. *** б/н та передати її в 
постійне користування. 
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До використання земельних ділянок приступати після відповідної державної 
реєстрації одержаних документів, що посвідчують право власності або право 
користування землею, згідно із статтями 125, 126 Земельного кодексу України. 

 
2. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки: 
2.1. Гр. Яценко Галині Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0821 га під придбаним нежитловим приміщенням та для його 
обслуговування по вул. *** та надати її в оренду строком на 3 роки до 21 
вересня 2015 року. 

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 
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