УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІ сесія ІV скликання
(1-е засідання)
РІШЕННЯ

5 листопада 2002 року

м.Ужгород

Про надання та приватизацію 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. Закарпатській обласній стоматологічній поліклініці згідно
матеріалів інвентаризації в постійне користування земельну ділянку
площею 0.21га під стоматологічною поліклінікою по наб.Незалежності,8
з наступною видачею Державного акту.
1.2. Спільному українсько-угорському підприємству «Фортекс»
ЛТД у формі товариства з обмеженою відповідальністю продовжити
термін оренди строком на 1 рік земельною ділянкою площею 0.106га
під складськими приміщеннями по вул.Перемоги,142.
1.3. Згідно п.3 ст.142 Земельного кодексу України припинити
право користування земельною ділянкою площею 0.243га ТзОВ
«Союзтранзит» по вул.Підградській,29
-товариству з обмеженою відповідальністю «Валерія» в оренду
строком на 1 рік з правом викупу земельну ділянку площею 0.243га під
автозаправочною станцією по вул.Підградській,29 згідно договору
купівлі-продажу від 23.08.02 №РН-23/08/02 (ст.120 Земельного кодексу
України).
1.4. Приватному підприємцю Семенчук В.А. продовжити термін
оренди строком на 3 роки земельної ділянки площею 0.09га для
будівництва торгового комплексу по вул.Щедріна-Котовського.

1.5. Акціонерній страховій компанії «Карпати» продовжити термін
оренди строком на 1 рік земельної ділянки площею 25 кв.м. під
агентським пунктом по наданню страхових послуг по вул.Собранецькій в
районі КПП «Ужгород».
1.6. Згідно п.3 ст.143 Земельного кодексу України припинити
право користування земельною ділянкою площею 0.2625га ПП «Омела
Консалтінг» по вул.Краснодонців (внести зміни вДержавний акт на
право постійного користування землею №157 від 24.09.97).
-спільному підприємству «Семераміда» в оренду строком на 3
роки земельну ділянку площею 0.2625га ( ст.120 Земельного кодексу
України) без зміни цільового призначення під автостоянкою
вул.Краснодонців.
2. З метою раціонального використання та охорони земель
у місті, згідно ст.36 Земельного кодексу України:
2.1. Надати гр.Шпілці М.М. в оренду строком на 3 роки земельну
ділянку площею 0.029га для городництва в районі вул.Докучаєва.
2.2. Надати гр.Агафоновій Г.О. в оренду строком на 3 роки
земельну ділянку площею 0.04га для городництва по вул.Вінничній,23.
3. З метою раціонального використання та охорони земель
у місті,відповідно до ст.ст.40,121 Земельного кодексу України
довиділити в оренду земельні ділянки для обслуговування
житлових будинків та господарських споруд таким громадянам:
3.1. Курову А,М.,Курову М.О.,Курову С.В., співвласникам
будинковолодіння, площею 0.0228га вул.Ужанській,22. Загальна площа
складатиме 0.053га.
Для розширення вул.Глінки перенести огорожу на відстань 1
метра, за погодженням з управлінням архітектури та містобудування.
4. Згідно ст.ст.40,121 Земельного кодексу України надати
земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових
будинків і господарських споруд:
4.1. Згідно п.3 ст.142 Земельного кодексу України припинити
право користування
земельною
ділянкою
площею
0.1388га
житлово-будівельному
кооперативу
«Мечта»
по
вул.Великокам’яній-Далекій (рішення зборів кооперативу «Мечта» від
27.09.02).
Надати земельні ділянки по вул.Великокам’яній-Далекій в приватну

власність :
-гр.Гаркуші Ірині Дмитрівні пл. 0.047га поз.8А код-5721 (акт
передачі-прийомки незавершеної будівництвом житлової секції від
14.10.02.)
-гр.Петровій
Людмилі
Олександрівні
пл.0.0512га
поз.6Б
код-6104(акт передачі-прийомки незавершеної будівництвом житлової
секції від 14.10.02)
-гр.Дем’янику Станіславу Адамовичу пл.0.0406га поз.5Б (акт
передачі-прийомки незавершеної будівництвом житлової секції від
15.10.02.)
5.Згідно ст.ст.118,121 Земельного кодексу України раніше
надані земельні ділянки
передати у приватну власність
громадянам
для будівництва та обслуговування житлового будинку:
-Грицько Катерині Олександрівні пл.0.03га по вул.Верховинській
код-2020
-Ерфан Ірині Володимирівні пл.0.058га по вул.Манайла,26 код-11413
-Пуглик Ірині Іванівні пл.0.025га по вул.Кармелюка,8 код-9016
-Карташовій Любові Василівні пл.0.071га по вул.Томчанія,23 код-7759
-Чередніченко Катерині Арсенівні пл.0.0316га по вул.Борканюка,48
код-5751
-Донич Марії Лукашівні пл.0.0249га по вул.Швабській,21/3 код-6491
-Мельниченку Дмитру Петровичу пл.0.0615га по вул.Золотистій,32
код-471
-Миндрулю Анатолію Давидовичу пл.0.0117га по вул.Кошута,12/1
код-9018
-Хомі Розалії Вікентіївні пл.0.10га по вул.Гагаріна,191 код-5923
-Кручениці Івану Юрійовичу пл.0.059га по вул.Боженка,22 код 1965
-Вукстич Ірині Василівні пл.0.10га по вул.Дендеші,47 код-6956
-Гебеш Наталії Петрівні пл.0.0455га по вул.Котляревського,5 код-4771
-Дубині Наталії Михайлівні пл.0.06га по вул.Я.Гуса,19 код-1796
-Кикинеші Роберту Олександровичу пл.0.042га по вул.Бачинського,32
код-8190
-Жиган Марії Максимівні пл.0.038га по вул.Зеленій,11 код-875
-Пушаверу
Мирославу
Золтановичу
пл.0.0602га
по
вул.Боршоша-Кум’ятського,16 код-1890
-Олчварі Василю Васильовичу пл.0.0485га по вул.І.Сільвая,10 код-4614
-Громяк Олександру Володимировичу пл.0.0513га по вул. Зеленій,12
код-4035
-Архій Івану Павловичу пл.0.10га по вул.Лисенка,9 код-7789
-Панкулич Аліні Василівні пл.0.0395га по вул.Українській,20/1 код-9009
-Майер Марії Василівні пл.0.049га по вул.Сливовій,4 код-83

-Кирилюку Сергію Олександровичу пл.0.053га по вул.Конопляній,10
код-4908
-Рябець Івану Михайловичу пл.0.055га по вул.Лісній,34 код-1102
-Кеві Йолані Стефанівні пл.0.0451га по вул.Філатова,10а код-2269
-Билей Барбалі Ласлівні пл.0.10га по вул.Баб’яка,16 код-1906
-Бабич Віктору Адальбертовичу пл.0.0322га по вул.Попова,7/1 код-3014
-Кіндрат Ганні Іванівні пл.0.0452га по вул.Лєрмонтова,5 код-8561
-Чечерському Віктору Івановичу пл.0.093га по вул.Верховинській
код-7955
-Сливці Ользі Михайлівні пл.0.0558га по вул.Котляревського,23
код-4787
-Гайдан Тетяні Михайлівні пл. 0.08га по вул.Долгоша,50 код-326
-Костіну Миколі Володимировичу пл.0.0462га по вул.Підградській,32
код-3721
-Курганюк Людмилі Миколаївні пл.0.009га на пл.Корятовича,5 код-8176

для ведення особистого селянського господарства:
-Хомі Розалії Вікентіївні пл.0.061га по вул.Гагаріна,191 код-5923
-Вукстич Ельвірі Михайлівні пл.0.0546га по вул.Дендеші,47 код-6957
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 4 рішеня ХVІІІ сесії міськради ІІІ скликання від 29.12.99
«Про надання та приватизацію земельних ділянок» в частині надання у
приватну власність гр.Кобака Анні Юріївні земельної ділянки по
вул.Котляревського,5/2 вважати таким,що втратив чинність у зв’язку зі
смертю.
6.2. У зв’язку з ненабуттям права користування земельними
ділянками (ст. 125 Земельного кодексу України):
-пункт 1.1. рішення виконкому від 23.11.94 №54 «Про виділення та
приватизацію земельних ділянок» щодо надання СП «Інтеграл-Береги»
в постійне користування земельної ділянки площею 0.48га
під
будівництво виробничої бази по вул.Огарьова;

-пункт 2.8. рішення ХІІІ сесії міської ради ІІІ скликання від
08.09.99 «Про надання та приватизцію земельних ділянок» щодо
надання приватному підприємцю Газуді І.М. в тимчасове користування
строком на 3 роки земельної ділянки площею 0.9га для будівництва
кемпінгу по вул.Гранітній (в районі об’їзної дороги);
-пункт 2.4. рішення ХХ сесії міської ради ІІІ скликання від
12.04.2000р.«Про надання та приватизацію земельних ділянок» щодо
надання Закарпатському територіальному відділу карантину рослин в
тимчасове користування строком на 3 роки земельної ділянки площею
0.9га
для
вирощування
дослідних
рослин
по
вул.Докучаєва-Університетській;
-пункт 2.14. рішення ХІІ сесії міської ради ІІІ скликання від
24.04.99 «Про надання та приватизацію земельних ділянок» щодо
надання кооперативу «Ізоліровщик» в постійне користування земельної
ділянки площею 0.28га для будівництва виробничої бази по
вул.Заньковецької (в районі котельні);
-пункт 4.2. розпорядження глави міської управи від 31.12.93
№629 «Про виділення земельних ділянок під індивідуальне будівництво
та вирощування сільськогосподарських культур» щодо надання СП
«Рокада» у постійне користування земельної ділянки площею 0.35га під
будівництво торгового ряду та автостоянки по вул.Минайській;
-пункт 2.1. рішення виконкому №115 від 23.07.97 «Про виділення
та приватизацію земельних ділянок» щодо надання фірмі «Край і К» в
постійне користування земельної ділянки площею 0.46га для
будівництва виробничої бази по вул.Ужанській;
вважати такими,що втратили чинність.
Території перевести в землі запасу міста.
6.3. Пункт 2.1. рішення ХХ сесії міської ради ІІІ скликання від
26.04.2000р. «Про надання та приватизацію земельних ділянок» щодо
надання приватному підприємству «Білекс» в тимчасове користування
на умовах оренди строком на 3 роки земельної ділянки площею 0.07га
для будівництва автозаправочного комплексу стаціонарного типу по
вул.Гагаріна вважати таким,що втратив чинність у зв’язку з несплатою
орендної плати, згідно п. д ст.141 Земельного кодексу України.
6.4. Пункт 4 рішення виконкому від 26.12.90 №245 «Про надання
дозволу на розробку проектно-кошторисної
документації на
будівництво, виділення земельних ділянок, проведення добудов,
видачу документів на правову реєстрацію» щодо надання гр.Барахта

М.А. земельної ділянки під індивідуальне житлове будівництво в
мікрорайоні «Шахта» поз.8 (вул.Високовольтна,5) вважати таким,що
втратив чинність.
6.5. Пункт 5 рішення Х сесії міськради ІV скликання від 30.09.02
«про надання та приватизацію земельних ділянок» в частині надання у
приватну власність гр.Романовській Ніні Григорівні земельної ділянки
по вул.Шевченка,11 вважати таким, що втратив чинність у зв’язку з
приватизацією земельної ділянки в м.Донецьк.
6.6. Видати дублікат Державного акту на право приватної
власності
на
землю
гр.Кривецькій
Ганні
Михайлівні
по
вул.Українській,72 у зв’язку з втратою оригіналу - №1359 ЗК
015-010182.
6.7. Пункт 1.10. рішення Х сесії міської ради ІV скликання
від30.09.02 «Про надання та приватизацію земельних ділянок» щодо
надання ТОВ «Ален» в оренду строком на 1 рік земельної ділянки під
виробничими спорудами по вул.Гранітній,14 згідно договору купівлі продажу від 07.08.02 (ст.120 Земельного кодексу України) читати в
наступній редакції:
-надати ТОВ «Ален» в оренду строком на 1 рік земельну ділянку
під виробничими спорудами по вул. Гранітній,14 згідно договору
купівлі-продажу від 07.08.2000р. та акту передачі-прийомки
від
26.07.02 (ст.120 Земельного кодексу України).
6.8. У зв’язку з ненабуттям права користування земельною
ділянкою (ст 125 Земельного кодексу України) та подання постійної
комісії з питань будівництва,землекористування,житлово-комунального
господарства і благоустрою від 31.10.02:
-пункт 2.4. рішення ХХХV сесії міської ради ІІІ скликання від
27.12.01 «Про надання та приватизацію земельних ділянок» щодо
надання ТзОВ «Союзтранзит» в тимчасове користування на умовах
оренди строком на 5 років земельної ділянки площею 0.145га під
будівництво автосервісного комплексу по вул.Підградській вважати
таким,що втратив чинність.
Територію перевести в землі запасу міста.
6.9. У зв’язку з ненабуттям права користування земельною
ділянкою (ст. 125 Земельного кодексу України) пункт 2.4. рішення ХХІІ
сесії міської ради ІІІ скликання від 21.06.2000р. «Про надання та
приватизацію земельних ділянок» щодо надання церкві євангельських
християн «Зібрання Нового Заповіту» в постійне користування
земельної ділянки площею 0.7га для будівництва церковного комплексу

по Слов’янській набережній вважати таким, що втратив чинність.
Територію перевести в землі запасу міста.
Земельну ділянку площею 0.7га по Слов’янській набережній
підготувати на аукціон.

Міський голова

В.В.Погорєлов

