
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_ XIV_ сесія   __VІ__ скликання 
(1-є пленарне засідання) 

 
Р І Ш Е Н Н Я        

 
від 21.09.12          м. Ужгород     № 621                        
 
Про надання дозволів на розробку 
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, 20, 92, 122 – 124, частини другої статті 134 Земельного кодексу 
України,  постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року            
№ 677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок»   

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Надати дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок 

наступним юридичним та фізичним особам: 
1.1. Гр. Варцабі Сергію Васильовичу, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,0536 га, яка прилягає до його власної земельної ділянки по 
вул. *** для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд з подальшою передачею її в оренду.  
        1.2. Гр. Копинець Івану Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0306 га, яка прилягає до його власної земельної ділянки в районі 
вул. *** для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд з подальшою передачею її в оренду. 

1.3. Гр. Нінц Ірині Петрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0586 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по пров. Пташиному, б/н з подальшою 
передачею її в оренду.  

1.4. Гр. Суботі Михайлу Івановичу, ідент. номер ***, зміни  цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,007 га та власної земельної 
ділянки площею 0,0062 га із земель призначених для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на 
землі нежитлової забудови (будівництва адміністративної будівлі з 
вбудованим магазином непродовольчих товарів) по вул. ***.  
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1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ален", ідент. код ***, 
земельної ділянки площею 0,165 га для обслуговування незавершеного 
будівництвом адміністративного будинку по вул. *** з подальшою 
передачею її в оренду.  

1.6. Гр. Березовському Євгену Валентиновичу, ідент. номер ***,  
земельної ділянки площею 0,0091 га під придбаним майном торгово-
складського приміщення та для його обслуговування по наб. *** з 
подальшою передачею її в оренду.  

1.7. Управлінню Мукачівської греко-католицької єпархії, ***, 
земельної ділянки площею 0,0406 га для обслуговування культової споруди 
по вул. *** з подальшою передачею її в постійне користування.  

1.8. Управлінню Закарпатської Єпархії Української Православної 
Церкви Київського Патріархату, ідент. код ***, земельної ділянки площею 
0,2787 га для будівництва і обслуговування культової будівлі та інших 
будівель і споруд, необхідних для забезпечення діяльності храму та 
релігійної організації по вул. *** з подальшою передачею її в постійне 
користування. 

1.9. Закарпатському обласному палацу дитячої  та юнацької творчості 
"Падіюн", ідент. код ***, земельної ділянки площею 2,0946 га для 
будівництва та обслуговування  інших будівель громадської забудови по 
Студентській набережній, 8 з подальшою передачею її в постійне 
користування.  

1.10. Гр. Савіній Катерині Володимирівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,08 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. *** з подальшою 
передачею її у власність.  
          1.11. Гр. Плехановій Зої Борисівні земельної ділянки в межах норм 
безоплатної приватизації для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд на території міста Ужгород.  

 1.12. Гр. Бертич Віктору Йосиповичу, ідент. номер ***, зміни 
цільового призначення орендованої земельної ділянки площею 0,1233 га із 
земель комерційного призначення  на землі виробничого призначення по вул. 
***.  

1.13. Гр. Угрин Василю Павловичу зміни цільового призначення 
частини власної земельної ділянки площею 0,0146 га із земель, призначених 
для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 
вул. ***. 
        1.14. Товариству з обмеженою відповідальністю "Політекс", ідент. код 
***, земельної ділянки площею 0,5935 га для розміщення, експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. *** з подальшою 
передачею її в оренду. 

  



 

 

3

 

       1.15. Товариству з обмеженою відповідальністю "У 2002", ідент. код ***, 
земельної ділянки площею 0,3442 га під офісно-виробничим приміщенням та 
для його обслуговування по вул. *** з подальшою передачею її в оренду.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Трикур В.Ф. та постійну комісію з питань раціонального 
використання земельних ресурсів міста (Доктор О.О.). 
 
Міський голова                                                                       В. Погорелов 
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