
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
Х сесія ІV скликання

(позачергова)
РІШЕННЯ

30 вересня 2002 року                                                        м.Ужгород

Про надання та привати-
зацію земельних ділянок

Розглянувши  клопотання  юридичних  і  фізичних  осіб,враховуючи
генплан  забудови  м.Ужгорода  та  подання  постійної  комісії  з  питань
будівництва, землекористування,  житлово-комунального господарства і
благоустрою, міська рада вирішила:

1.  Згідно  ст.ст.ст.12,92,  124  та  розділу  Х  (перехідні
положення) Земельного кодексу  України надати земельні ділянки
таким юридичним і фізичним особам:

1.1.  Згідно  п.3  ст.142  Земельного  кодексу  України  припинити
право  користування  земельною  ділянкою  площею  0,04  га  п/п
Селменському В.С. по вул.Щедріна.

-приватному  підприємцю  Рубіш  І.Д.  в  оренду  строком  на  5  років
земельну  ділянку  площею 0,04  га  для  будівництва  торгово-побутового
комплексу  по  вул.Щедріна  згідно  договору  купівлі-продажу  від
18.06.2002 року №3-2857 (ст.120 Земельного кодексу України).

1.2.  Приватному  підприємцю  Короповій  В.М.  продовжити  термін
оренди  строком   на  5  років  земельною  ділянкою  площею  0,013га  під
кафе по вул.Руській,64.

1.3.  Відділу  головного  управління  Державної  фельд’єгерської
служби в м.Ужгороді в постійне користування земельну ділянку площею
0,045га  під  адміністративним  будинком  по  вул.Володимирській,16  у
зв’язку з передачею будівлі на баланс 
з наступною видачею Державного акту.

1.4.  Згідно  п.3  ст.142  Земельного  кодексу  України  припинити
право  користування  земельною  ділянкою  площею  0,13га  ЗАТ  УТГ
фабрики «Дружба» по вул.Електрозаводській,2
        -товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕКСПРО» в оренду
строком на 1 рік земельну ділянку площею 0,13 га під адміністративним



будинком  та  швейним  цехом  по  вул.Електрозаводській,2  (ст.120
Земельного кодексу України).

1.5.  Згідно  п.3  ст.142  Земельного  кодексу  України   припинити
право  користування  земельною  ділянкою  площею  0,1060  га  ВАТ
«Данко» по вул.Приладобудівників,3
        -товариству  з  обмеженою  відповідальністю  “Туя”  довиділити  в
оренду  строком  на  1  рік  земельну  ділянку  площею  0,02  га  для
обслуговування викупленої будівлі по вул.Приладобудівників,3

-приватному  підприємцю  Юричканич  Л.В.  в  оренду  строком  на  1
рік  земельну  ділянку  площею  0,086га  під  викупленою  спорудою  по
вул.Приладобудівників,3 згідно договору купівлі-продажу від 19.12.02  р.
№3-6321 (ст.120 Земельного кодексу України).

1.6.  Згідно  п.3  ст.142  Земельного  кодексу  України  припинити
право користування земельною ділянкою площею 0,35га Закарпатським
магістральним  електричним  мережам  по  вул.Електрозаводській,4
(Державний акт  від 27.01.00 №260  вважати недійсним).

-Державному  підприємству  «Національна  енергетична  компанія
«Укренерго» в постійне користування земельні ділянки:

-площею  0,11га  під  адміністративним  будинком  по
вул.Електрозаводській,4

-площею  0,25га  під  виробничими  спорудами  по
вул.Електрозаводській,4 з наступною видачею державного акту.

1.7.  У  зв’язку  з  реорганізацією  Закарпатського  обласного
об’єднання  державних  дорожніх  підприємств  та  створення  дочірнього
підприємства «Закарпатський облавтодор»,  згідно пункту «в»  ст.141  ЗК
України  припинити  право  користування  земельною  ділянкою  площею
0,50  га  Закарпатському  обласному  об’єднанню  державних  дорожніх
підприємств «Укравтодор» по вул.Другетів,103 по вул.Другетів,107 

-дочірньому підприємству «Закарпатський облавтодор» відкритого
акціонерного  товариства  «Державна  акціонерна  компанія
«Автомобільні  дороги  України»  в  постійне  користування  земельні
ділянки:

-площею 0,09  га  під  адміністративним  будинком  та  лабораторією
по вул.Другетів,107

-площею 0,41 га під виробничою базою по вул.Другетів,103
з наступною видачею Державного акту.

1.8.  Приватному  підприємцю  Феєр  А.О.  довиділити  в  оренду
строком  на  3  роки  земельну  ділянку  площею  75  кв.м.  з  правом  викупу
для реконструкції власної будівлі по вул.Минайській,6а.



1.9.  Приватному  підприємцю  Янцо  Є.О.  в  оренду  строком  на  3
роки з правом викупу земельну ділянку площею 0.362га для будівництва
торгово-побутового комплексу  по  вул.Університетській  (рішення  ХХХІУ
сесії  міськради ІІІ  скликання  від  04.12.01  «Про  попереднє  погодження
розміщення торгово-побутового комплексу по вул.Університетській»).

1.10.  Згідно  п.3  ст.142  Земельного  кодексу  України  припинити
право  користування  земельною  ділянкою  площею   0.875га  ВАТ
«Будівельний комплекс» по вул.Гранітній,14 .

-товариству  з  обмеженою  відповідальністю  «Ален»  в  оренду
строком  на  1  рік  земельну  ділянку  площею  0.2га  під  виробничими
спорудами  по  вул.Гранітній,14  згідно  договору  купівлі-продажу  від
07.08.2002 (ст.120 Земельного кодексу України).

-товариству  з  обмеженою  відповідальністю  «Фем-Інвест»
довиділити в оренду строком на 1 рік земельну ділянку площею 0.675га
під  виробничими  спорудами  по  вул.Гранітній,14  згідно  договору
купівлі-продажу  від  29.05.2002  та  30.05.2002  (ст.120  Земельного
кодексу України).
        

1.11.  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю  “Стефанія”  в
оренду  строком  на  3  роки  з  правом  викупу  земельну  ділянку  площею
0.0714га  під  викупленою  будівлею  по  вул.Минайській,15а  згідно
договору  купівлі-продажу  від  19.03.02  №261(ст.120  Земельного
кодексу України).  
        

1.12.  Згідно  п.3  ст.142  Земельного  кодексу  України  припинити
право  користування  земельною  ділянкою  площею  0.005га  приватному
підприємцю Куліс В.Є. по вул.Українській,54.

-приватному підприємцю Булеці М.О. в оренду строком  на 5 років
земельну  ділянку  площею  0.0055га  для  будівництво  магазину  по  вул.
Українській,54.

1.13.  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю  “Дельф”  в
оренду  строком  на  3  роки  з  правом  викупу  земельну  ділянку  площею
0.16га для будівництва офісу по вул.Кошицькій,7.
        

1.14.  Приватному  підприємцю  Бода  С.С.  в  оренду  строком  на  3
роки земельну ділянку площею 0.07га для будівництва автомагазину  по
вул.Дворжака.
        

2. Згідно п.3 ст.142  Земельного  кодексу  України  припинити  право
користування  земельною  ділянкою  та  перевести  в  землі  запасу  міста
закритому  акціонерному  товариству  “Закарпаттялада”  площею  1.064га
по  вул.Собранецькій,160  (внести  зміни  в  Державний  акт  №117  від



03.10.96).
3.  З  метою  раціонального  використання  та  охорони  земель

у місті, згідно ст.36 Земельного кодексу України:

3.1.  Надати  гр.Летнянчин-Хаджиєвій  С.С.  та  гр.Хаджиєву  Р.Ю.-
співвласникам  будинку  №16  по  вул.Тімірязєва  в  оренду  строком  на  5
років  земельну ділянку площею 0.04га для городництва.
        

4.  Згідно  ст.ст.40,121  Земельного  кодексу  України  надати
земельні  ділянки  для  будівництва  та  обслуговування  житлових
будинків і господарських споруд:
        

4.1.  Кикинеші  Роберту  Олександровичу,  прож.по
вул.Бачинського,32-земельну  ділянку  площею  0.0452га  по
вул.Бачинського,32  за  рахунок  землекористування  матері  гр.Кикенеші
Ж.З. згідно її письмової згоди (п.3 ст.142 Земельного кодексу України).

4.2.  Варзі  Ганні  Йосипівні,прож.  по  вул.Високій,35  -  земельну
ділянку площею 0.10га по вул.Високій,35 за рахунок землекористування
будинковолодіння №35 по вул.Високій, згідно згоди співвласників. 

4.3.  Мурзинову  Сергію  Ігоровичу,  прож.  по  вул.Високій,35  -
земельну  ділянку  площею  0.10га  по  вул.Високій,35  за  рахунок
землекористування  будинковолодіння  №35  по  вул.Високій,згідно  згоди
співвласників. 

4.4.  Клешні  Тетяні  Федорівні,  прож.  по  вул.Високій,35  -  земельну
ділянку площею 0.10га по вул.Високій,35 за рахунок землекористування
будинковолодіння №35 по вул.Високій,згідно згоди співвласників. 

5.  Згідно  ст.ст.118,121  Земельного  кодексу  України  раніше
надані  земельні  ділянки  передати  у  приватну  власність
громадянам 

для будівництва та обслуговування житлового будинку:

-Ференці Магді Альбертівні пл.0.03га по вул.Берчені,126 код-3647
-Химичу Івану Івановичу пл.0.047га по вул.Солов’їній,22 код-11403
-Шкляр Антоніні Іванівні пл.0.03га по вул.Берчені,126 код-3646
-Федак Тетяні Михайлівні пл.0.10га по вул.Доманинській,192 код-3972
-Панющику Івану Васильовичу пл.0.10га по вул.Лавріщева,39 код-533
-Горняк Божені Федорівні пл.0.06га по вул.Щедріна,58 код-3295
-Євдокимовій Тетяні Петрівні пл.0.049га по вул.Свиди,19 код-10913
-Нападій Любові Іванівні пл.0.095га по вул.Горянській,2 код-2666



-Вакулі Юрію Васильовичу пл.0.10га по вул.Верховинській код-6456
-Ліушу Богдану Миколайовичу пл.0.10га по вул.Верховинській код-6506
-Бакі Олександру Людвиговичу пл.0.0785га по пров.Володимирському,5
код-9249
-Терпелюк Олесі Іванівні пл.0.09га по вул.Кошицькій код-8045
-Олосу  Івану  Васильовичу  пл.0.045га  по  пров.Вишненімецькому,10
код-1065
-Паладі Олені Борисівні пл.0.071га по вул.І.Ваша,39 код-9553
-Рінгер Магдалині Людвиківні пл.0.0806га по вул.Швабській,36 код-3019
-Верешу Емілу Тіборовичу пл.0.0512га по вул.Перемоги,107 код-9438
-Верешу Йосипу Тіборовичу пл.0.062га по вул.Квітів,11 код-9681
-Мийгешу  Ласлу  Михайловичу  пл.0.10га  по  вул.Стефаника  поз.3
код-11017
-Островці Тіберію Тіберійовичу пл.0.10га по вул.Північній код-4363
-Ратушняк Світлані Сергіївні  пл.0.0595га по вул.Джамбула,40  код-8695  
      
-Марунчак Ользі Федорівні пл.0.10га по вул.Дендеші,73 код-8127
-Фалевій  Галині  Григорівні  пл.0.06га  по  вул.Нововолодимирській,8
код-9205
-Деяку Віктору Степановичу пл.0.0277га по пров.Весняному,3 код-9034
-Чернію  Йосипу  Йосиповичу  пл.0.0617га  по  вул.Закарпатській,35
код-7902
-Сіка Людмилі Анатоліївні пл.0.014га по вул.Мукачівській,6/3 код-1324
-Травницькому  Сергію  Тіборовичу  пл.0.0261га  по  Київській  наб.,2
код-11510
-Кубику Івану Степановичу пл.0.089га по вул.Буковинській,20 код-7448
-Антал Діані Томашівні пл.0.10га по вул.Собранецькій,56 код-362
-Фабіану Івану Івановичу пл.0.0836га по вул.Другетів,146 код-3981
-Сакалошу  Володимиру  Васильовичу  пл.0.045га  по  вул.Горіховій,12
код-119
-Брецку  Федору  Федоровичу  пл.0.074га  по  вул.Мартона,поз.12
код-7847 
-Молчак Олені Миколаївні  пл.0.0745га по вул.Пряшівській,10 код-1235
-Рущаку  Володимиру  Івановичу  пл.0.10га  по  вул.Верховинській  поз.38
код-6424
-Симканич  Тетяні  Йосипівні  пл.  0.10га  по  вул.Верховинській  поз.27
код-6563
-Кришенику  Володимиру  Михайловичу  пл.0.043га  по  вул.Зеленій,19
код-1362
-Рогач Ользі Йосипівні пл.0.10га по вул.Верховинській код-6433
-Сучкову Володимиру Миколайовичу пл.0.058га по вул.Манайла,16
код-920
-Богдану Івану Івановичу пл.0.055га в мікорайоні “Сосновий” поз.19
код-3548 



-Лугошу Юрію Юрійовичу пл.0.06га по вул.Шишкіна,74 код-7185
-Сокол  Тамарі  Іванівні  пл.0.053га  по  пров.Нижнєнімецькому,12/3
код-1057
-Тедеєву  Володимиру  Карговичу  пл.0.037га  по  пл.Ш.Петефі,46/4
код-2138
-Варзі Марії Євгенівні пл.0.059га по вул.Щедріна,2 код-2198
-Шангіну Івану Глебовичу пл.0.06га по пров.Трояндовому,4 код-11422
-Гербику Василю Михайловичу пл.0.06га по вул.Сосновій код-11483
-Романовській Ніні Григорівні пл.0.043га по вул.Шевченка,11 код-1900
-Лешко Ігорю Михайловичу пл.0.0645га по вул.Далекій,49а код-3648
-Варзі Ганні Йосипівні, пл.0.10га по вул.Високій,35 код-4083
-Мурзинову Сергію Ігоровичу, пл.0.10га по вул.Високій,35код-10266
-Клешні Тетяні Федорівні, пл.0.10га по вул.Високій,35 код-8062
-Клешні Ользі Федорівні, пл.0.10га по вул.Високій,35 код-10265

для ведення особистого підсобного господарства:
-Федак Тетяні Михайлівні пл.0.04га по вул.Доманинській,192 код-3972
-Гавриліну Олександру Анатолійовичу пл.0.082га по вул.Дендеші,73
код-6990
-Шагойці Миколі Дмитровичу пл.0.198га по вул.Гагаріна,287 код-6016
-Левкулич Майї Василівні пл.0.072га по вул.Перемоги,133 код-9014

До  використання  земельних  ділянок,   в  т.ч.на  умовах
оренди, приступати після одержання документів,  що посвідчують
право  власності  або  право  користування  землею  (ст.ст.122,125
Земельного кодексу України).  

6.  Зміни  до  прийнятих  рішень  міської  ради  та
міськвиконкому:

6.1.  Пункт  рішення  виконкому  від  26.02.97  №26  «Про
виділення,приватизацію та продаж земельних ділянок» щодо  надання  у
приватну  власність  гр.Федак  Михайлу  Васильовичу  земельної  ділянки
по вул.Доманинській,192 вважати таким,що втратив чинність у зв’язку із
смертю. 

6.2.  Пункт  рішення  виконкому  від  26.02.97  №26  «Про
виділення,приватизацію та продаж земельних ділянок» щодо  надання  у
приватну  власність  гр.Вереш  Йосипу  Тіборовичу  земельної  ділянки  по
вул.Перемоги,107 вважати таким,що втратив чинність.

6.3.  Пункт  5  рішення  VІ  сесії  міськради  ІV  скликання  від  16.07.02



«Про надання та приватизацію земельних  ділянок»  в  частині  надання  у
приватну  власність  гр.Кеві  Йолані  Матвіївні  земельної  ділянки  по
вул.Філатова,10а  та  гр.  Джанаєвій  Аіді  Матвіївні  земельної  ділянки  по
вул.Філатова,12  вважати  таким,  що  втратив  чинність  у  зв’язку  із
виникненням межового спору.

6.4.  Пункт  рішення  виконкому  від  26.03.97  №47  «Про
виділення,приватизацію та продаж земельних ділянок» щодо  надання  у
приватну власність гр.Гуксу Арпаду Войтеховичу   земельної  ділянки  по
вул.Джамбула,40 вважати таким, що втратив чинність.

6.5.  Пункт  рішення  виконкому  від  26.03.97  №47  «Про
виділення,приватизацію та продаж земельних ділянок» щодо  надання  у
приватну  власність  гр.Волошин  Магдалині  Йосипівні  земельної  ділянки
по  вул.Дендеші,73  вважати  таким,  що  втратив  чинність  у  зв’язку  із
смертю.

6.6. Пункт 1.7 рішення УІ сесії міськради ІУ скликання від 16.07.02
«Про  надання  та  приватизацію  земельних  ділянок»  в  частині  надання
ПП  «АТТІС»  в  оренду  земельної  ділянки  площею  0.258га  читати  в
наступній редакції:

-надати  товариству  з  обмеженою  відповідальністю  «АТТІС»  в
оренду  строком  на  3  роки  земельну  ділянку  площею  0.258  га  під
об’єктом незавершеного будівництва та виробничими приміщеннями по
вул.Трудовій,2.

6.7.  Видати  дублікат  Державного  акту  на  право  постійного
користування  землею  науково-практичному  об’єднанню  «Реабілітація»
у зв’язку з втратою оригіналу - серія І-ЗК №002305 виданий 19.04.99.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


