
 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород 
 
Про зміни та скасування  
рішень міської ради 
 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, 
враховуючи рішення ХХІХ сесії міської ради ІV скликання від 4 червня 2004 
року № 313 «Про генеральний план міста», яким  затверджено генеральний 
план забудови міста Ужгорода, керуючись статтями 26, 33 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Земельного кодексу 
України, Закону України «Про землеустрій» 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

    
1. У зв’язку з смертю гр. Стропко Михайла Михайловича рішення XXI 

сесії міської ради VI скликання 17 квітня 2014 року № 1282 в частині надання 
гр. Стропко Михайлу Михайловичу та гр. Гібала Наталії Михайлівні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 
0,0595 га по вул. Болотинській, 43 викласти в наступній редакції: 

- гр. Стропко Марії Василівні та гр. Гібала Наталії Михайлівні, як 
спадкоємцям,  надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по                                     
вул. Болотинській, 43  з подальшою передачею її у спільну сумісну власність. 

2. У п. 4. рішення XX сесії міської ради VI скликання від 14.03.14            
№ 1227 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок» виправити технічну помилку у написанні 
цільового призначення, а саме: «для будівництва та обслуговування будівель 
органів державної влади та місцевого самоврядування» читати «для 
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги». 

3. У п.п. 1.55., 1.56., 1.57., 1.58 рішення XXVI сесії міської ради VI 
скликання 07.11.14 № 1508 «Про затвердження та відмову у затвердженні 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 
затвердження публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок слова «та надати її в 
оренду стоком на 3 роки до сьомого листопада 2017 року» читати «та надати її 
в оренду строком на 49 років до сьомого листопада 2063 року». 
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4. У зв’язку із змінами в законодавстві пункт 1 рішення V сесії 

міської ради V скликання від 27.11.09 № 1297 «Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації на земельні ділянки» в частині надання   
гр. Коваленко Т.Л. дозволу на виготовлення технічної документації на земельну 
ділянку пл. 0,10 га по вул. Томчанія, 33 вважати таким, що втратив чинність, та 
викласти в наступній редакції: 

- Гр. Коваленко Тетяні Леонідівні надати дозвіл на складання технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1000 га                            
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Томчанія, 33 (з подальшою передачею її у власність). 

5. У зв’язку з уточненням площі та зміною назви навчального закладу             
п. 2.13. рішення V сесії міської ради V скликання від 05.02.10 № 1367 «Про 
регулювання земельних відносин» в частині надання навчально-виховному 
комплексу «Ялинка» дозволу на розробку проекту відведення земельної 
ділянки пл. 1,0282 га по вул. Нахімова, 3 викласти в наступній редакції: 

- Спеціалізованому навчально-виховному комплексу «Загальноосвітня 
школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад» з поглибленим вивченням 
англійської мови «Ялинка» Ужгородської міської ради Закарпатської області 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,9877 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти по вул. Нахімова, 3 (в постійне користування). 

 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови (Габора О. М.) та постійну комісію з питань регулювання земельних 
відносин, містобудування та архітектури (Пономарьова С. Б.). 
 
 
 
Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


