
 

 

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, 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 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від                         

16 жовтня 2015 року № 1861 «Про надання дозволів 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. Семакову А.В. земельної ділянки площею 0,0700 га поз. 14а визнати таким, 

що втратив чинність.  

 2. Пункт 1.33 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. Товт К.Ю. земельної ділянки площею 0,0630 га в 

районі вул. Загорської, визнати таким, що втратив чинність.  

 3. Пункт 1 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від                         

09 квітня 2015 року № 1662 «Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вулиці Загорської» в 

частині надання гр. Луцюку В.Є. земельної ділянки площею 0,0630 га поз. 18 

визнати таким, що втратив чинність.  

 4. Пункт 1.1. 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. Гусару Л.В. земельної ділянки площею 0,0630 га в 

районі вул. Загорської визнати таким, що втратив чинність. 
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5. Пункт 1.36. 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. Петруньо В.В. земельної ділянки площею 0,0630 га в 

районі вул. Загорської визнати таким, що втратив чинність. 

6. П. 1.1. рішення XII сесії міської ради VI скликання від 24.05.12                

№ 532 «Про затвердження технічної документації із землеустрою та надання в 

оренду земельних ділянок» в частині щодо затвердження об`єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку №1 на площі Жупанатській в             

місті Ужгороді технічної документації на земельну ділянку пл. 0,3382 га під 

житловим комплексом та для його обслуговування на пл. Жупанатській, 1 та 

надання в оренду строком на 10 років визнати таким, що втратив чинність, та 

викласти в наступній редакції: 

- Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку №1 на площі 

Жупанатській в місті Ужгороді затвердити технічну документацію із 

землеустрою на земельну ділянку пл. 0,3382 га під житловим комплексом та 

для його обслуговування на пл. Жупанатській, 1 та передати її у постійне 

користування. 

7. Пункт 4.4. рішення III сесії міської ради VII скликання від 31 травня 

2016 року № 233 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання 

об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Оберіг-2012» дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Духновича, 11 вважати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній 

редакції: 

- Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Оберіг-2012» 

надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0422 га для обслуговування багатоквартирної житлової 

забудови по  вул. Духновича, 11 (з подальшою передачею її у власність). 

8. Публічному акціонерному товариству «Ужгородський завод 

«Електродвигун» припинити право користування земельною ділянкою площею 

2,4000 га та перевести її в землі запасу міста Ужгорода. 

 9. 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. Бушко Ю.Ю. земельної ділянки площею 0,0618 га поз. 37 в районі                         

вул. Загорської визнати таким, що втратив чинність.  

10. В зв’язку з дублюванням рішення пункт 1.28. рішення XXVII 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 надання дозволу                                       

гр. Бендаку Богдану Олексійовичу на розробку проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки площею 0,0600 га в районі вул. Загорської, б/н 

визнати таким, що втратив чинність. 

11. В зв’язку з технічною помилкою у рішенні XXVII сесії міської ради 

VI скликання від 29.10.15 № 1880  «Про передачу земельної ділянки в державну 

власність» слова «площею 0,2000 га» замінити на «площею 0,1985 га». 

 12. В зв’язку з проведенням геодезичної зйомки у пункті 2 рішення XXI 

сесії міської ради VI скликання від 23.04.14 № 1299 «Про зміни та скасування 

рішень міської ради» в частині надання дозволу гр. Товт Ірині Іванівні на 

розробку проекту відведення земельної ділянки площею 0,0308 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Конопляній, 4 з подальшою передачею її у власність слова 

«площею 0,0308 га» читати «площею 0,0336 га». 

13. Пункт 8.28. рішення VII сесії міської ради VI скликання від 22.07.11 

№ 217 «Про регулювання земельних відносин» в частині щодо надання            

гр. Юрків Богдану Миколайовичу дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки пл. 37 кв.м. та пл. 82 кв.м. для 

обслуговування власного нежитлового приміщення та прилеглої території по 

вул. Заньковецької, 9/19 (з подальшою передачею в сервітутне користування) 

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

- Гр. Юрків Богдану Миколайовичу надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0119 га для будівництва 

критої тераси по вул. Заньковецької, 9/19 з подальшою передачею її в оренду. 

14.  Пункт 1.2. рішення VII сесії міської ради VI скликання від 22.07.11                

№ 217 «Про регулювання земельних відносин» в частині затвердження 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрзовнішконтракт» проекту 

відведення на земельну ділянку площею 0,0225 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по наб. Незалежності, 1 

доповнити наступними словами: «та передати її в оренду строком  до 22 липня 

2019 року». 

15. Доповнити рішення XXVI сесії міської ради VI скликання                          

від 20.11.14 № 1529 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу» в частині продажу                

гр. Баб’юк О.М. земельної ділянки площею 0,0214 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Сріблястій, 47 пунктом 5, а саме: 

«5. Дозволити здійснення розрахунків за придбання ділянки із 

розстроченням платежу до 01.01.2016 року за умови разової сплати 50% від її 

вартості з подальшою місячною сплатою залишку з урахуванням інфляції». 

16. Доповнити рішення XXVII сесії міської ради VI скликання                          

від 19.12.14 № 1600 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу» в частині продажу 

ТОВ «Медичне училище «Медик» земельної ділянки площею 0,0889 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Мукачівській, 

44 пунктом 5, а саме: 
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«5. Дозволити здійснення розрахунків за придбання ділянки із 

розстроченням платежу до 01.01.2016 року за умови разової сплати 50% від її 

вартості з подальшою щоквартальною сплатою залишку з урахуванням 

інфляції». 

17. В зв’язку з технічною помилкою у пункті 1.4. рішення XXIII сесії 

міської ради VI скликання від 11.07.14 № 1366 «Про поновлення та відмову у 

поновленні договорів оренди земельних ділянок» в частині поновлення              

фізичній особі-підприємцю Тижуку Семену Васильовичу договору оренди на 

земельну ділянку площею 644 кв.м. по вул. Минайській, 14 «б» слова «фізичній 

особі-підприємцю» читати «громадянину». 

18. Відповідно до ст.ст. 141, 142, 120 Земельного кодексу України 

припинити закритому акціонерному товариству «Ужгородський лісокомбінат» 

право постійного користування земельною ділянкою площею 3,5093 га та 

вважати таким, що втратив чинність Державний акт на право постійного 

користування від 26.05.1998 року серії I-ЗК № 001463. 

19. В зв'язку з використанням права безоплатної приватизації пункт 1.1. 

рішення XXVII 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 надання гр. Копчанському Миколі Юрійовичу, прож. 

по вул. А.Годинки, 10/76 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0626 га, поз. 8 в районі                             

вулиці Тютюнової вважати таким, що втратив чинність. 

20.  В зв’язку з технічною помилкою пункт 1.5. рішення V сесії міської 

ради VII скликання від 14 липня 2016 року № 288 «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок» доповнити наступними словами: «гр. Каналош Оксані Анатоліївні,              

гр. Оваденко Людмилі Василівні». 

 

21. 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 


