
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _VI_  сесія    VІI _  скликання 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 серпня 2016 року                       м. Ужгород                                 № 375                           
      

 

Про зміни та скасування  

рішень міської ради 

 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, на 

підставі 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 1.12. рішення II сесії міської ради VII скликання від 21.04.16       

№ 183 «Про затвердження, надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині щодо 

надання гр. Баргману Є. О. земельної ділянки з подальшою передачею її у 

власність пл. 0,0750 га по вул. Віденській визнати таким, що втратив чинність.  

2. Пункт 1.2. рішення XХII сесії міської ради VI скликання від 09.04.15    

№ 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 щодо надання гр. Карпенку О. С.,                          

гр. Кухнюк Г.В. земельних ділянок поз.1, поз. 20 в районі  вул. Загорської  

визнати таким, що втратив чинність.  

3.  Пункт 1.8. рішення XХVII сесії міської ради VI скликання від 31.07.15    

№ 1771 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в 

частині щодо надання гр. Кулітка Д.М. земельної ділянки поз.4 в районі                    

вул. Загорської  визнати таким, що втратив чинність.  

4. В зв’язку зі смертю пункт 1.47. рішення XХVII сесії міської ради VI 

скликання від 31.10.15 № 1859 «Про надання дозволів на розробку проектів 
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землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО та 

бойових дій» в частині щодо надання гр. Волянюку М.П. земельної ділянки в 

районі вул. Загорської  визнати таким, що втратив чинність.  

5. В зв’язку зі зверненням обслуговуючого кооперативу «Аморіно-8» 

пункт 1.18. II сесії міської ради VII скликання від 21.04.2016 року № 187 «Про 

затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)» викласти в наступній редакції: 

- Обслуговуючому кооперативу «Аморіно-8» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:002:0357) площею 0,1200 га для 

будівництва і обслуговування 8-квартирного житлового будинку по                        

вул. Возз’єднання, 43 мкрн. Боздош за умови укладання договору сервітутного 

користування щодо організації проїзду до суміжних землекористувачів та 

передати її в постійне користування із скасуванням договору оренди землі від 

12 травня 2010 року. 

6. Встановити Приватному акціонерному товариству "Закарпатінтерпорт" 

ставку орендної плати за земельну ділянку площею 0,2000 га  для розміщення 

та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту по                                                   

вул. Собранецькій, в розмірі 3% від її нормативної грошової оцінки. 

 

7. 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 


