
  

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
                XV_  сесія    VI _  скликання  
         (1-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 07 грудня 2012 року                 м. Ужгород                           № 733 
 
 
Про затвердження технічної  
документації із землеустрою та 
надання в оренду земельних ділянок 
 
              Розглянувши клопотання ФОП Губкович В.М. та ТОВ "Епіцентр Н", 
враховуючи генеральний план забудови міста Ужгород, керуючись статтями 
26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до статей 123, 124 Земельного кодексу України, статті  56 Закону України 
«Про землеустрій», Закону України «Про оренду землі», Тимчасового 
положення про порядок надання земельних ділянок, що знаходяться в 
розпорядженні Ужгородської міської ради, в оренду фізичним та юридичним 
особам, затвердженого рішенням VІІ сесії міської ради VІ скликання від 22 
липня 2011 року № 209, рішення  ХІІ сесії міської ради VІ скликання  від 24 
лютого 2012 року №447 «Про тимчасове  встановлення плати за землю в 
межах міста Ужгород» 

 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право на земельні ділянки та надати їх в оренду 
наступним фізичним та юридичним особам:  

1.1. Фізичній особі – підприємцю Губковичу Василю Михайловичу, 
ідент. номер ***, земельні ділянки загальною площею 0.040 га під власним 
майном комерційного призначення та для його обслуговування по вул. ***, 
25 строком на 3 роки до 07 грудня 2015 року.  

1.2. Фізичній особі – підприємцю Губковичу Василю Михайловичу, 
ідент. номер ***, земельну ділянку площею 0.0015 га під власним майном та 
для його обслуговування по вул. ***строком на 3 роки  до 07 грудня 2015 
року.  
           1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Епіцентр Н", ідент. 
код ***, земельну ділянку площею 0,3023 га для обслуговування власного 
майна по вул. ***строком на 1 рік до 07 грудня 2013 року.  
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        1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Епіцентр Н", ідент. код 
***, земельну ділянку площею 0,7991 га для обслуговування власного майна 
по вул. Приладобудівників, 3 "а" строком на 1 рік до 07 грудня 2013 року.   

2. Рекомендувати ФОП Губкович В.М. та ТОВ "Епіцентр Н": 
2.1. Звернутися в департамент міського господарства (Касперов О.П.) із 

заявою про укладення договорів оренди земельних ділянок до 10 січня 2013 
року; 

2.2. Приступити до використання земельної ділянки після державної 
реєстрації договору оренди на підставі статті 125 Земельного кодексу 
України та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав та їх 
обтяжень». 

3. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) у разі 
звернення осіб, зазначених в п.1, укласти договори оренди земельних 
ділянок.  

4. 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 
 
 


