
  
  

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
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(3-е пленарне засідання) 
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
05 жовтня 2012 року                    м. Ужгород                                     №665 
 
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», враховуючи рекомендацію постійної комісії з питань 
раціонального використання земельних ресурсів міста 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

наступним  юридичним, фізичним особам та фізичним особам -  підприємцям: 
  1.1. Фізичній особі – підприємцю Бенько Костянтину Миколайовичу, 

ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0434 га під власними 
виробничими приміщеннями та для їх обслуговування по вул. *** та надати її в 
оренду строком на 3 роки до 5 жовтня 2015 року. 

  1.2. Гр. Зимокосовій Жанні Олександрівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0320 га для обслуговування власного гаража по провул. *** 
та надати її в оренду строком на 3 роки до 5 жовтня 2015 року. 

 1.3. Гр. Лебедєвій Зінаіді Олексіївні земельної ділянки площею 0,0075 га 
для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 
вул. *** та надати її в оренду строком на 3 роки до 5 жовтня 2015 року. 

1.4. Гр. Тімашевій Ганні Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0043 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
просп. *** та надати її в оренду строком на 3 роки до 5 жовтня 2015 року. 
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1.5. Гр. Шип Михайлу Федоровичу, 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. 

1.6. Гр. Сабадош Віктору Йосиповичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,06 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в районі вул. *** та надати її у власність. 

1.7. Гр. Гутич Юрію Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0606 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в районі вул. ***та надати її у власність. 

1.8. Релігійній громаді римо-католицької церкви (Георгіївської), ідент. 
код ***, земельної ділянки площею 0,1430 га під культовою спорудою та для її 
обслуговування по вул. *** та надати її в постійне користування. 

1.9. Фізичній особі – підприємцю Дроботенко Вячеславу Сергійовичу, 
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 1,0 га для будівництва і 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. *** та передати її 
в оренду строком на 5 років до 5 жовтня 2017 року. 

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю "Партнер", ідент. код 
***, зміни цільового призначення власної земельної ділянки площею 1,7187 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. ***. 

  2. 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 
 


