
                               УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
__ХІV__ сесія   __VІ__ скликання 

                                                             (2-е пленарне засідання) 
 

РІШЕННЯ 
 
від  27 вересня 2012 року                м. Ужгород                                             № 641 
 
Про зміни та скасування  
рішень міської ради 
 
 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, 
враховуючи генеральний план забудови міста Ужгород, керуючись статтями 26, 
33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
          1. Внести наступні зміни до рішень міської ради: 
           1.1. В п.1.18 рішення ХІІ сесії міської ради VI скликання від 24.05.2012 
року №521 "Про надання дозволів на укладення договору сервітутного 
користування земельними ділянками", цифру "447" замінити на "443". 
          1.2. У зв'язку з технічною помилкою у зазначенні прізвища        
гр. Поворозника Р.М. п. 1.1. рішення ХІІ сесії міської ради VІ скликання від 
24.05.2012 року №522 "Про надання дозволів на складання технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право на земельну ділянку" в частині надання йому дозволу на складання 
технічної документації щодо складання документів, що посвідчують право на 
земельну ділянку для обслуговування стаціонарного гаража, викласти у 
наступній редакції: 

"Гр. Поворозник Роману Михайловичу земельної ділянки площею 
0,0024 га для обслуговування гаража №*** по вул. ***."  
         1.3. П. 1.14. рішення ХІІ сесії міської ради VІ скликання від 24.05.2012 
року №519 "Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок" після слів "земельної ділянки" доповнити словами "площею 
0,0609 га". 
         1.4. П.1.3. рішення ХІІ сесії міської ради VI скликання від 24.05.2012 року 
№516 "Про затвердження технічної документації із землеустрою та надання 
земельних ділянок в постійне користування " доповнити наступним абзацом: 
          "Вважати таким, що втратив чинність, Державний акт серії ЯЯ № 091333 
на право постійного користування земельною ділянкою площею 1,7740 га під 
лікувальним центром по вул. ***, виданий Науково-практичному об'єднанню  
"Реабілітація".  
         1.5.  В п.2.3. рішення V сесії міської ради V скликання від 4 вересня 2009 
року №1228 "Про надання, відмову та приватизацію земельних ділянок" щодо 
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надання гр. Яценко Г.М. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, слова "по вул. ***" замінити на слова "по вул. 
***". 
         1.6.  З метою приведення  п. 3 рішення L сесії міської ради ІV скликання 
від 28.02.2006 року №845 "Про надання, відмову у наданні та приватизацію 
земельних ділянок" у відповідність до Постанови КМУ від 25.09.2004 року 
№1094 "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з 
організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого 
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 
призначення" викласти його у наступній редакції: 
         "Надати комунальному підприємству "Парк культури і відпочинку 
Боздоський" дозвіл на складання проекту землеустрою з організації та 
встановлення меж території природно-заповідного фонду площею 50 га, в 
межах охоронного зобов'язання."  
          1.7. П.1.2. рішення ХІІ сесії міської ради VI скликання від 24.05.2012 року 
№516 "Про затвердження технічної документації із землеустрою та надання 
земельних ділянок в постійне користування " доповнити наступним абзацом: 
          "Вважати таким, що втратив чинність, Державний акт серії ЯЯ № 9097980 
на право постійного користування земельною ділянкою площею 0,1118 га для 
розміщення та постійної діяльності військових частин, установ, навчальних 
закладів, підприємств, організацій по вул. Робочій, 6, виданий Закарпатському 
зведеному воєнізованому гірничорятувальному (аварійно-рятувальному) загону 
постійної готовності.   
       1.8. В п. 1.14 рішення ХІІ сесії міської ради VI скликання від 24.05.2012 
року №520 "Про надання дозволів на розробку проектів відведення земельних 
ділянок" щодо надання гр. Коцур М.І. та гр. Скорупській Є.П. дозволу на 
розробку проекту відведення земельної ділянки (зміни її цільового 
призначення), слова " у районі вул. ***" замінити на слова "по вул. ***. 
          1.9. В п.6.1. V сесії міської ради  VІ скликання   від 08.04.2011 року №136 
"Про регулювання земельних відносин" щодо надання дозволу на складання 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право на земельну ділянку під гаражем №*** по вул. ***, слова 
"гр. Чоподайло Ілоні Йосифівні" замінити на "гр. Чопойдало Ілоні Йосифівні". 
          1.10. В п.1.2. рішення ХІІ сесії міської ради VІ скликання   від 24.05.2012 
року №529 "Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
надання у власність земельну ділянку" щодо затвердження технічної 
документації на земельну ділянку під гаражем №*** по вул. ***, слова "гр. 
Чоподайло Ілоні Йосифівні" замінити на "гр. Чопойдало Ілоні Йосифівні". 
           1.11. В п.7. рішення ХІХ сесії міської  ради ІV скликання від 09.07.2003 
року № 88 "Про надання та приватизацію земельних ділянок" щодо надання гр. 
Шукаль Олені Юріївні земельної ділянки площею 0,0684 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 
*** в частині адреси земельної ділянки, слова "по вул. ***" замінити на "по вул. 
***. 
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           1.12. В п.1.20 рішення ХІІ сесії міської ради VI скликання (3-є 
пленарне засідання) від 24.05.2012 року №520 "Про надання дозволів на 
розробку проектів відведення земельних ділянок" слова "Закарпатській 
установі виконання покарань відділу Державного департаменту України з 
питань виконання покарань в Закарпатській області №9" замінити на слова: 
"Закарпатській установі виконання покарань відділу Державної пенітенціарної 
служби України в Закарпатській області №9". 
            1.13.  В п. 6.2. рішення VIІ сесії міської ради VI скликання від 22.07.2011 
року №217 "Про регулювання земельних відносин" щодо затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право оренди та передачу в оренду Приватному акціонерному 
товариству "Сільпо Рітейл" земельної ділянки площею 0,066 га для 
обслуговування власної будівлі ринкової інфраструктури по вул. Генерала 
Свободи, 9 "б" слова "строком на 1 рік, до 22 серпня 2012 року" замінити на 
слова "строком на 5 років, до 22 серпня 2016 року". 

1.14. Пункт 1.32 рішення ХІІІ сесії міської ради VI скликання від 24 
травня 2012 року № 520 «Про надання дозволів на розробку проектів 
відведення земельних ділянок» викласти у наступній редакції: 

«гр. Качур Ласло Ласловичу земельної ділянки площею 0.0365 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. ***, б/н (між будинками № ** та № **) з подальшою передачею 
у власність.» 
 
          2. Скасувати наступні пункти рішень міської ради: 
          2.1.  П.5.5. рішення  V сесії міської ради VІ скликання від 08.04.2011 року 
№136 "Про регулювання земельних відносин" щодо надання ПП "Клімат-
Сервіс" дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,075 га по вул. Тімірязєва, 18.  
        2.2. П. 1.2. рішення ХІІ сесії міської ради VІ скликання від 24.05.2012 року 
№529 "Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку" в частині 
надання гр. Туряниці Аллі Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0458 га по вул. ***.   

2.3. П.1. рішення V сесії міської ради V скликання від 05.02.2010 року 
№1360 "Про надання дозволу на виготовлення технічної документації на 
земельні ділянки " в частині надання гр. Маюрову О.О. дозволу на складання 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право на земельну ділянку по вул. ***.  

2.4 П. 1.3.1. рішення ХІ сесії міської ради VI скликання від 09.12.2011 
року №351 "Про надання дозволів на складання технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну 
ділянку". 

         2.5. П.1.1 рішення ХІ сесії міської ради VI скликання від 30.12.2011 року 
№408 "Про надання дозволів на складання технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну 
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ділянку" в частині стосовно надання дозволу на складання технічної 
документації щодо складання документів, що посвідчують право на земельну 
ділянку площею 0,10 га по вул. ***.  
        2.6. Пункти 1.3.4. та 1.3.5. рішення ХІІ сесії міської ради VІ скликання (3-е 
пленарне засідання) від 24 травня 2012 року № 522 « Про надання дозволу на 
складання технічної документації, що посвідчують право на земельну ділянку» 
 

3. Відмовити у внесенні змін до рішення міської ради: 
       3.1. В п. 2.50 рішення ІV сесії міської ради  V скликання   від 23.05.2008 
року №727 "Про надання, відмову у наданні та приватизацію земельних 
ділянок" щодо надання аварійно-рятувальному загону спеціального 
призначення головного управління МНС України в Закарпатській області 
дозволу на підготовку проекту землеустрою земельної ділянки під будівлями та 
спорудами по вул. Верещагіна, 18 в частині площі земельної ділянки, а саме: 
"6,73 га" замінити на "10,2486 га". 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 
постійну комісію з питань раціонального використання земельних ресурсів 
міста (Доктор О.О.). 

 
 
Міський голова                                                                       В. Погорелов 
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