УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
_ІI_ сесія VIІ _ скликання

РІШЕННЯ
21 квітня 2016 року

м. Ужгород

№___200__

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. Пункт 4.2. рішення XVII сесії міської ради VI скликання від 31.05.13
№ 919 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок» в часині надання гр.гр. Кулчар А.П.,
Кулчар Є.Й. дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки
пл. 0,0674 га по вул. І.Ваша, 12 вважати таким, що втратив чинність та викласти
в наступній редакції:
- Гр. Кулчар Єві Йосипівні дати дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0674 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
вул. І.Ваша, 12 з подальшою передачею у власність.
2. У зв’язку із змінами в законодавстві пункт 1 рішення V сесії міської
ради V скликання від 04.12.09 № 1314 «Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації на земельні ділянки» в частині надання гр. Бемак М.І.
дозволу на виготовлення технічної документації на земельну ділянку
пл. 0,058 га по вул. Осипенка, 5 вважати таким, що втратив чинність, та
викласти в наступній редакції:
- Гр. Бемак Михайлу Івановичу надати дозвіл на складання технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0580 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд по вул. Осипенка, 5 (з подальшою передачею її у власність).
3. У зв’язку технічною помилкою у рішенні XIX сесії міської ради VI
скликання від 02.08.13 № 1002 «Про надання дозволів на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання дозволу
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гр. Черепінській Марії Юріївні на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, а саме: слова «вул. Котляревського, 38» читати
«вул. Котляревського, 53».
4. Пункт 1.7. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 29.10.15
№ 1878 «Про припинення та відмову у припиненні дії договорів оренди
земельних ділянок» в частині припинення договору оренди товариству з
обмеженою відповідальністю «Срібний лід» на земельну ділянку площею
8374 кв.м. для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної,
транспортної, енергетичної інфраструктури по вул. Тлехаса, 89 «а» вважити
таким, що втратив чинність.
5.
Відмовити публічному акціонерному товариству «Готельно –
туристичний комплекс «Інтурист - Закарпаття» у внесенні змін у пункт 1.11.
рішення XX сесії міської ради VI скликання від 24.10.13 № 1111 «Про зміни та
скасування рішень міської ради».
6. У зв’язку із змінами в законодавстві пункт 7.8 рішення IV сесії міської
ради V скликання від 21.11.08 № 891 «Про надання, відмову у наданні та
приватизацію земельних ділянок» в частині надання відділу головного
управління Державної фельд’єгерської служби України дозволу на підготовку
матеріалів вибору місця розташування земельної ділянки площею 0,15 га в
районі вул. Я.Мудрого - вул. Загорській вважати таким, що втратив чинність та
викласти в наступній редакції:
- Відділу урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України в місті Ужгороді дати
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,1500 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку в
районі вул. Ярослава Мудрого - вул. Загорській з подальшою передачею її в
постійне користування.
7. У зв’язку із набуттям права власності на нерухоме майно, пункт 1.2.
рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 19.12.14 № 1582 «Про
надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок» викласти в наступній редакції:
- Гр. Бейгулову Андрію Євгеновичу надати дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1052 га під
виробничий комплекс по вул. Українській, 16 з подальшою передачею її в
оренду.
8. У зв’язку зі змінами в законодавстві та із набуттям права власності на
нерухоме майно, рішення XVII сесії міської ради III скликання від 07.12.99
«Про надання та приватизацію земельних ділянок» в частині передачі в
приватну власність гр. Брянику Василю Федоровичу земельної ділянки
пл. 0,046 га по вул. Робочій, 10 викласти в наступній редакції:
- Гр. Брянику Олегу Васильовичу надати дозвіл на складання технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0460 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд по вул. Робочій, 10 з подальшою передачею її у власність.
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9. Пункт 2.22. рішення XXII сесії міської ради VI скликання від
29.05.14 № 1325 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання
дозволу на розробку проекту землеустрою гр. Рущак Володимиру Івановичу
щодо
відведення
земельної
ділянки
площею
0,1000
га
по
вул. Верховинській, б/н вважати таким, що втратив чинність.
10. У зв’язку з технічною помилкою у рішенні XXVII сесії міської ради
VI скликання від 16.10.15 № 1860 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки під кладовище» пункт 1
викласти в наступній редакції:
1. Надати Департаменту міського господарства дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 6,0 га для
організації та обслуговування кладовища з подальшою реєстрацією
комунальної власності в районі вул. Єньковської.
11. Пункт 3.5. рішення XХIII сесії міської ради VI скликання від 11.07.14
№ 1364 «Про надання та відмову у наданні дозволів на складання технічної
документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)» в частині щодо надання гр. Цуняк Богдану Миколайовичу дозволу
на складання технічної документації на земельну ділянку пл. 15,5 кв.м. по вул.
Минайській, 8/48 вважати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній
редакції:
- гр. Цуняк Богдану Миколайовичу надати дозвіл на розробку проекту
відведення земельної ділянки пл. 0,0035 га для обслуговування та влаштування
додаткового входу до власного торгово-офісного приміщення житлового
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Минайській, 8/48 з
подальшою передачею її в оренду.
12. Пункт 1.23. рішення XXV сесії міської ради VI скликання від
12.09.14 № 1431 «Про затвердження та відмову у затвердженні проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» вважати таким, що втратив
чинність.
13. Пункт 1.2. рішення V сесії міської ради V скликання від 06.08.10
№ 1506 «Про регулювання земельних відносин» вважити таким, що втратив
чинність.
Відповідно до ст.ст. 141, 142 Земельного кодексу України припинити
Ужгородському міському перинатальному центру право постійного
користування земельною ділянкою площею 0,2899 га по вул. Другетів, 79 та
вважати таким, що втратив чинність Державний акт на право постійного
користування № 211010003000030 від 25.12.2012 року серії ЯЯ № 081553.
14. 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

