
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _V_  сесія    VІI _  скликання 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14 липня 2016 року                       м. Ужгород                                 № 295                           

   

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. П. 1.19. рішення XХII 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 щодо надання     

гр. Богдан Світлані Федорівні дозволу на розробку проекту відведення 

земельної ділянки з подальшою передачею її в оренду пл. 0,0256 га по                    

вул. Лавріщева, 16/5  визнати таким, що втратив чинність, та викласти в 

наступній редакції: 

- гр. Богдан Світлані Федорівні надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0256 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по     

вул. Лавріщева, 16/5 з подальшою передачею у власність. 

2. Відмовити гр. Кополович Наталії Іванівні у внесенні змін у пункт 1.9. 

рішення XIII сесії міської ради VI скликання від 20.07.12 № 594 «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».  

3. В зв’язку зі смертю гр. Цупа Гафії Іванівни та змінами у 

законодавстві, пункт 1 рішення V сесії міської ради V скликання від 16.07.09  

№ 1180 «Про надання дозволів на підготовку матеріалів вибору земельних 

ділянок для житлового будівництва» в частині надання гр. Цупі Гафії Іванівни 

дозволу на підготовку матеріалів вибору місця розташування земельної ділянки 

площею 0,059 га в кварталі індивідуальної житлової забудови               ім. 

Саксаганського поз. 118 визнати таким, що втратив чинність та викласти в 

наступній редакції: 
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- гр. Цупі Миколі Івановичу, як спадкоємцю,  надати дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 

0,0590 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Малоземельній, 20 з подальшою 

передачею її у власність. 

4. В зв’язку з проведенням геодезичної зйомки, п. 1.9. рішення XXVI сесії 

міської ради VI скликання від 07.11.14 № 1507 «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» викласти в наступній редакції: 

- Фізичній особі-підприємцю Андріїв Владі Микола-Володимирівні дати 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1070 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Закарпатській, 22 з подальшою передачею її в 

оренду. 

5. В 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. Вовканець І.І. дозволу на виготовлення технічної документації на земельну 

ділянку пл. 0,06 га по вул. Єрмака, 46 визнати таким, що втратив чинність та 

викласти в наступній редакції: 

- Гр. Вовканець Івану Івановичу надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0600 га                            

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Єрмака, 46 (з подальшою передачею її у власність). 

6. Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16.10.2015 

№ 1861 «Про надання дозволу на підготовку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1, 2) 

учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання                                

гр. Височан Олегу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0700 га, поз. 228 а 

визнати таким, що втратив чинність. 

7. В зв’язку з технічною помилкою у пункті 1.37. рішення II сесії міської 

ради VII скликання від 21.04.16  № 182  «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» слова «площею 0,0534 га» замінити на «площею 0,0579 га». 

8. У зв’язку з смертю гр. Лелекач Єви Іванівни пункт 3.2  рішення XX 

сесії міської ради VI скликання від 24.10.13 № 1105 в частині надання                        

гр. Лелекач Єві Іванівні та Мінчук Олександрі Іванівні дозволу на розробку 

проекту відведення земельної ділянки площею 0,1000 га в по                                         

вул. Бачинського, 51 з подальшою передачею її у спільну сумісні власність 

визнати таким, що втратив чинність та викласти в наступній редакції: 

- гр. Мінчук Олександрі Іванівні, як спадкоємцю  надати дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Бачинського, 51 з подальшою 

передачею її у власність. 
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9. В зв’язку з технічною помилкою у пункті 1.21. рішення 

XXVII сесії міської ради VI скликання від 09.11.15  № 1882  «Про затвердження 

та відмову у затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині затвердження гр. Заяць Тетяні Іванівні, Заяць Василю 

Васильовичу, Назаренко Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:09:001:0007) площею 0,0709 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Ольбрахта, 15 слова «передати її у власність» замінити на «передати її у 

спільну сумісну власність». 

10. Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16 жовтня 

2015 року № 1861 «Про надання дозволу на підготовку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1,2) 

учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання                            

гр. Білецькому Денису Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0700 га                      

поз. 38а визнати таким, що втратив чинність. 

11. Пункти 1.5.,1.9.,1.15.,1.12 рішення XXVII сесії міської ради VI 

скликання від 31 липня 2015 року № 1771 «Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам бойових 

дій в зоні проведення АТО» в частині надання гр.гр. Зеленському О.С.,  

Калитичу М.М., Гоману М.С., Тихоновському В.Т.  земельних ділянок в районі 

вул. Загорської  визнати такими, що втратили чинність. 

12. Пункти 1.12.,1.20. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 

16 жовтня 2015 року № 1859 «Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО та бойових 

дій » в частині надання гр.гр. Рибчичу Л.М.,  Рейпаші В.Ю.  земельних ділянок 

в районі вул. Загорської  визнати такими, що втратили чинність. 

13. Пункти 1.14.,1.13.,1.11. рішення XXVII сесії міської ради VI 

скликання від 31 липня 2015 року № 1771 «Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам  бойових 

дій в зоні проведення АТО» в частині надання гр.гр. Суковатому В.А., 

Венцурику В.І.,Колеснику В.П. земельних ділянок в районі вул. Загорської  

поз.2, поз.3, поз.4 визнати такими, що втратили чинність. 

14. Пункт 1.2. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання                   

від 09 квітня 2015 року № 1663 «Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам бойових дій в зоні 

проведення АТО та родинам загиблих воїнів» в частині надання гр. Грішку А.Г.  

земельної ділянки в районі вул. Загорської поз. 38  визнати таким, що втратили 

чинність. 

15. Відмовити гр. Луценку Олексію Олександровичу у винесенні змін у 

пункт 6.6. рішення IV сесії міської ради V скликання від 18 липня 2008 року             

№ 790 «Про надання та приватизацію земельних ділянок». 

16. Пункт 1.2. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання                   

від 09 квітня 2015 року № 1663 «Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам бойових дій в зоні 

проведення АТО та родинам загиблих воїнів» в частині надання                                
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гр.гр. Сніцаренку Т.В., Пирч І.І.   земельних ділянок в районі                            

вул. Загорської  поз. 19, поз. 57 визнати таким, що втратили чинність. 

17. Пункти 1.10.,1.32. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 

16 жовтня 2015 року № 1859 «Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО та бойових 

дій » в частині надання гр.гр. Кучмі К.І., Пекар В.В. земельних ділянок в районі 

вул. Загорської  визнати такими, що втратили чинність. 

18. В зв’язку із згодою попереднього землекористувача - орендаря ДП «Сі 

Пі Ем Білдінг Юкрейн» у п. 1.11. рішення II сесії міської ради VII скликання від 

21.04.2016 року № 182 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» слова «0,1186 га» 

читати «0,1747 га». 

Припинити договір оренди ДП «Сі Пі Ем Білдінг Юкрейн» на земельну 

ділянку (кадастровий номер 2110100000:21:001:0204) площею 0,3747 га по                

вул. Перемоги, 145 (відповідно ст. 141 Земельного кодексу України). 

 

19. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О. М. та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


