
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

_  VIІІ___ сесія   __VІ__ скликання 
(3-е пленарне засідання) 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від 14 жовтня 2011 р. № 288                                                              м. Ужгород 
 
Про надання дозволів на розробку проектів 
відведення земельних ділянок 
 

Розглянувши клопотання юридичних осіб 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 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» 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Надати дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок 

наступним юридичним та фізичним особам: 
 

1.1. Приватному *******,  ідент. код *******, та *******, ідент. код  
*******, земельної ділянки площею 0,0860 га по ******* для обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ з подальшою передачею її в оренду. 

1.2.  Гр. ******* земельної ділянки площею 0,0022 га для влаштування та 
обслуговування входу до власного приміщення по ******* з подальшою 
передачею її в сервітутне користування. 

1.3. Малому приватному підприємству *******, ідент. код *******, 
земельної ділянки площею 0,43 га під власним майном та для його 
обслуговування по вул. ******* з метою її подальшого викупу. 

1.4. Гр. ******* земельної ділянки площею 0,0030 га для проходу до 
земельної ділянки, на якій влаштовано вхід до власного приміщення по вул. 
******* через двір загального користування по ******* з подальшою її 
передачею в сервітутне користування. 



1.5. Гр. *******, ідент. номер *******  земельної ділянки площею 85 кв.м. 
для обслуговування власного приміщення по вул. *******з подальшою її 
передачею в  оренду. 

1.6. Гр******* земельної ділянки площею  20 кв.м. для влаштування входу 
до власного житлового приміщення по вул. ******* з подальшою передачею її в 
оренду. 

1.7.  Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0231 га 
для обслуговування власного житлового будинку по вул. ******* з подальшою 
передачею її в оренду. 

1.8. Гр. ******* земельної ділянки площею 26,6 кв.м. під добудовою до 
власного магазину та для його обслуговування по   ******* з подальшою 
передачею її в оренду. 

1.9. Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0670 га  
під власною будівлею комерційного призначення та для її  обслуговування  по 
вул. ******* з подальшою передачею її в оренду. 

1.10. Гр. ******* зміни цільового призначення власної земельної ділянки 
площею 0,0609 га  із земель, призначених  для будівництва  та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд на землі комерційного 
призначення по вул. *******.  

1.11. Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 10 кв.м. 
для влаштування входу до власного приміщення по вул. ******* з подальшою 
передачею її в сервітутне користування.  

1.12. Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 165 
кв.м. яка прилягає до власного магазину по *******з подальшою передачею її в 
оренду. 

1.13. Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,04 га, 
яка прилягає до її власної земельної ділянки, для обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. *******, з подальшою 
передачею її в оренду. 

1.14. Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,045 га, 
яка прилягає до його власної земельної ділянки, для обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. ******* з подальшою 
передачею її в оренду. 

1.15. Гр. ******* земельної ділянки площею 0,04 га, яка прилягає до її 
власної земельної ділянки, для обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. ******* з подальшою передачею її в 
оренду. 

1.16. Гр. *******, ідент. номер ******* земельної ділянки площею 0,04 га, 
яка прилягає до його власної земельної ділянки, для обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. *******, з подальшою 
передачею її в оренду. 

1.17. Товариству з обмеженою відповідальністю *******, ідент. код 
*******, земельної ділянки площею 986 кв.м. для змішаного використання 
(житлової забудови та комерційного призначення) на ******* з подальшою 
передачею її в оренду. 



1.18. Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,0233 
га, яка прилягає до її власної земельної ділянки, для обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. *******з подальшою 
передачею в оренду. 

 
2. Відмовити у наданні дозволу на розробку проектів відведення земельних 

ділянок наступним юридичним та фізичним особам: 
 
2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю ******* ідент. код *******, 

земельної ділянки площею 0,4570 га та земельної ділянки площею 0,1916 га по 
вул. ******* під власним майном та для його обслуговування з подальшою 
передачею їх в оренду. 
           2.2. Фізичній особі - підприємцю *******, ідент. номер *******, земельної 
ділянки площею 50 кв.м. для розміщення та обслуговування металевого 
павільйону по ******* з подальшою передачею її в сервітутне користування. 

2.3. Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,08 га 
для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 
******* з подальшою передачею її в оренду. 

2.4. Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 232 кв.м., 
яка прилягає до власної, для обслуговування житлового будинку по вул. ******* з 
подальшою її передачею в оренду. 

2.5. Гр. ******* земельної ділянки площею   0,10 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 
*******, між будинками №*******з подальшою її передачею у власність. 

2.6. Гр. ******* земельної ділянки площею  0,0320 га, яка прилягає до 
власної, по вул. *******, біля будинку №*******, для обслуговування власного 
житлового будинку з подальшою її передачею в оренду. 

2.7. Фізичній особі -  підприємцю *******,  ідент. номер *******, земельної 
ділянки площею 133 кв.м. по   вул. *******, б/н  для обслуговування будівлі 
павільйонного типу (кіоску) з подальшою її передачею в оренду. 

2.8. Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 13,5 кв.м. 
під приміщенням магазину по       ******* з подальшою передачею її в оренду.  

2.9. Приватному підприємцю ******* земельної ділянки для здійснення 
підприємницької діяльності по  вул. *******, б/н з подальшою передачею її в 
оренду. 

2.10. Гр. ******* земельної ділянки площею    0,0850 га, яка прилягає до 
його власної земельної ділянки, для обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по   вул. ******* з подальшою передачею її в 
оренду. 

2.11. Приватному підприємцю ******* земельної ділянки площею 29,7 кв.м. 
для розміщення тераси та її обслуговування по  вул. ******* з подальшою 
передачею її в оренду. 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Трикура В.Ф. та постійну комісію з питань раціонального 
використання земельних ресурсів міста (Доктор О.О.). 

 
 
 

Міський голова                                                                       В. Погорелов 
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