
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІІІ сесія ІV скликання

РІШЕННЯ

30 грудня 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.  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 1.43га АТП 12154 по
вул.Радіщева,1(внести  зміни  в  Державний  акт  на  право  постійного
користування землею №289 від 26.07.00).

-товариству  з  обмеженою  відповідальністю  «Веттштайн-Технік
Україна» в оренду строком  на  3  роки  земельну  ділянку  площею 1.43га
під  виробничим  комплексом  по  вул.Радіщева,1  згідно  договору
купівлі-продажу  від  04.10.02  №7086  (ст.120  Земельного  кодексу
України). 

1.2.  Приватним  підприємцям  Шкірі  І.І.,  Тахтасьєву  В.Є.,  
Савицькому І.О., Ротман Г.В. в оренду строком на 1 рік з правом викупу
земельну  ділянку  площею  0.0125га  для  будівництва  торгового
комплексу по вул.Гагаріна-Лавріщева.

1.3. Відкритому акціонерному товариству «Будівельний комплекс»
в  оренду  строком  на  3  роки  земельні  ділянки  під  незавершеним
будівництвом багатоквартирних житлових будинків:

-площею  0.5га  в  мікрорайоні  «Боздош»  згідно  договору
купівлі-продажу  нерухомого  майна   від  05.03.02  та  рішення  виконкому
від 28.11.02 №356; 

-площею  0.1га  по  вул.Легоцького,5  згідно  договору  купівлі
-продажу  від  18.05.2000р.  та   рішення  виконкому  від  24.05.2000р.  №
82.



1.4.  Приватному підприємцю Панасенку В.В.  в оренду  строком  на
1 рік з правом викупу земельну ділянку площею 0.016га під будівлею по
вул.І.Ваша,2в.

1.5.  Компанії  у  формі  товариства  з  обмеженою  відповідальністю
«М-Файненс»  продовжити  термін  оренди  строком  на  1  рік  земельної
ділянки  площею  0.06га  для  будівництва  закладу  громадського
харчування по вул.Тобілевича,13.
        

2.  З  метою  раціонального  використання  та  охорони  земель
у місті, згідно ст.36 Земельного кодексу України:
        

2.1.  Надати  гр.Сідак  В.В.  в  оренду  строком  на  1  рік  земельну
ділянку площею 0.10га для городництва по вул.Глибокій,23.

2.2.  Надати гр.Павлич Г.Ю. в оренду  строком  на  3  роки  земельну
ділянку площею 0.06га для городництва по вул.Солов’їній,3 «А».

Дозволити  зміну  конфігурації  власної  земельної  ділянки  площею
0.10га по вул.Солов’їній,3 «А» гр.Павлич Ганні Юріївні.
        

3.  З  метою  раціонального  використання  та  охорони  земель
у  місті,відповідно  до  ст.ст.40,121  Земельного  кодексу  України
довиділити   земельні  ділянки  для  обслуговування  житлових
будинків та господарських споруд таким громадянам:

3.1.  Згідно  ст.  20  Земельного  кодексу  України  земельну  ділянку
площею  0.016  га  по  вул.Боршоша-Кум’ятського  перевести   з  земель
дорожного господарства в землі житлової забудови.

-Довиділити  у  приватну  власність  гр.Баконі  Іштвану  Тіборовичу
земельну  ділянку  площею  0.016га  по  вул.Боршоша-Кум’ятського,1.
Загальна  площа складатиме  0.074га  (внести  зміни  у  Державний  акт  на
право приватної власності на землю №1758 від 24.07.07).

3.2.  Кадару  Володимиру  Юрійовичу  в  оренду  строком  на  3  роки
земельну  ділянку  площею  0.048га  по  вул.Високовольтній,3.  Загальна
площа складатиме 0.096га.

4.  Відповідно  до  ст.112  Земельного  кодексу  України  встановити
охоронну  зону  навколо  гідрологічного  поста  площею  0.47га   по
Ботанічній набережній.

Території,на  яких  встановлено  охоронні  зони,не  вилучаються  у
землекористувачів  і  можуть  використовуватися  з  обмеженнями,
визначеними  «Порядком  встановлення  охоронних  зон  навколо



об’єктів,призначених  для  гідрометеорологічних  спостережень  та  інших
видів  гідрометеорологічної  діяльності  та  режимі  їх  використання»   від
11.12.99 №2262.
        

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку:

-Сидорану Ярославу Миколайовичу пл.0.0576га по вул.Маркуша,1
-Бертіч Каталін Золтанівні пл.0.0409га по вул. Сільвая,30
-Жариновій Ользі Юліївні пл.0.0242га по вул.Гарайди,25
-Микуланинець Любові Миколаївні пл.0.0594га по вул.Панькевича,46
-Воронову Михайлу Володимировичу пл.0.0544га по вул.Другетів,114
-Чепі Антоніні Петрівні пл.0.0562га по вул.Закарпатській,6
-Готрі Василю Васильовичу пл.0.0608га по вул.Грушевського,24
-Цоцко Вероні Андріївні пл.0.0599га по пров.Врабеля,1
-Борисенко Людмилі Іванівні пл.0.0602га по вул.В.Гуци,17
-Михайловій Ользі Іванівні пл.0.10га по вул.Транспортній,11
-Сергієнко Еріці Степанівні пл.0.048га по вул.Сільвая,16
-Нірода Марії Василівні пл.0.0488га по вул.Володимирській,8
-Макар Ярославу Йосиповичу пл.0.0464га по вул.Лисенка,4
-Гаврилів Любові Іванівні пл.0.0338га по вул.Ольбрахта,19/2
-Брич Марії Михайлівні пл.0.0595га по вул.Грушевій,18
-Меденцій Маргареті Степанівні пл.0.0361га по вул.Бачинського,47/2
-Іштвані Йожефу Яновичу пл.0.0341га по вул.Бачинського,47/1
-Іштвані Яну Яновичу пл.0.0331га по вул.Бачинського,47/3
-Щобаку Івану Миколайовичу пл.0.0586га по пров.Вайди,8
-Генюті Ганні Юріївні пл.0.0589га по вул.Фучика,32
-Товт Марті Михайлівні пл.0.0586га по пров.Вайди,6
-Сухолову Анатолію Романовичу пл.0.045га по вул.Горіховій,23
-Федоровій Валентині Володимирівні пл.0.0567га по вул.Загорській,74
-Катлович Кветуші Янівні пл.0.0573га по вул.Нахімова,51
-Павлик Моніці Антонівні пл.0.0584га по вул.Чапека,9
-Поповичу Івану Степановичу пл.0.0736га по вул.Барвінковій,16
-Іванчову Олегу Борисовичу пл.0.08га по вул.Долгоша,3
-Прудніковій Олені Анатоліївні пл.0.0314га по вул.Коцюбинського,3
-Семсічко Золтану Степановичу пл.0.06га по вул.Дворжака,28
-Попадинцю Юрію Івановичу пл.0.0721га по вул.Берчені,3а
-Рабел Вероні Юріївні пл.0.0306га по вул.Тельмана,45а
-Кіземі Миколі Валерійовичу пл.0.10га по вул.Доманинській,137
-Любці Ганні Василівні пл.0.10га по вул.Доманинській,125 
-Ондик Іветі Карлівні пл.0.0305га по вул.Перемоги,50/1



-Бушко Валентині Костянтинівні пл.0.0583га по вул.Тельмана,31
-Карій Наталії Йосипівні пл.0.0593га по вул.Вавілова,9
-Пфайфер  Томашу  Томашовичу  пл.0.0061га  по
вул.Чернишевського,4/1
-Сурмай Олександру пл.0.0741га по вул.Швабській,12/2
-Горват Юлії Ференцівні пл.0.044га по вул.Гагаріна,3
-Ярошенко Семену Дем’яновичу пл.0.037га по вул.Заводській,5
-Попович Світлані Федорівні пл.0.068га по вул.Оноківській,74
     

для ведення особистого селянського господарства:
-Кіземі Миколі Валерійовичу пл.0.0461га по вул.Доманинській,137
-Пекарь Агнеті Йосипівні пл.0.0532га по вул.Доманинській,228
-Любці Ганні Василівні пл.0.05га по вул.Доманинській,125      

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,  розпоряджень
глави міської управи 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.Дяченко  Валентині  Миколаївні  земельної  ділянки
по  вул.Краснодонців,26  у  зв’язку  з  технічною  помилкою  читати  в
наступній редакції:

-надати  у  приватну  власність  земельну  ділянку  гр.Дяченко
Валентину Миколайовичу пл.0.053га по вул.Краснодонців,26.

6.2.  Пункт  розпорядження  глави  міської  управи   від  05.04.94
№141  «Про  приватизацію   земельних  ділянок»  щодо  надання  у
приватну  власність  гр.Дунда  Йосипу  Степановичу   земельної  ділянки
площею  0.06га   по  вул.Доманинській,125  вважати  таким  ,що  втратив
чинність.

6.3.  Пункт  рішення  виконкому  від  26.02.97  №26  «Про  виділення,
приватизацію  та  продаж  земельних  ділянок»  щодо  надання  у  приватну
власність  гр.  Печко  Вероні  Михайлівні   земельної  ділянки  по
вул.Оноківській,74  вважати  таким,що  втратив  чинність  у  зв’язку  зі
смертю.



Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


