
 

 

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 4.8. 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» в частині щодо назви 

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

 - Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Восход-Новий» 

надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки пл. 0,5844 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Перемоги, 157 з подальшою передачею її у постійне 

користування. 

2. На підставі рішення Виконкому міської Ради народних депутатів від 

27.05.92 № 93 внести зміни у рішення XX сесії міської ради VI скликання від 

14.03.14 № 1228 «Про надання дозволів на складання технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» в частині 

надання дозволу гр. Соляник Михайлу Михайловичу на складання технічної 

документації на земельну ділянку, а саме: слова «0,0930 га» читати «0,0990 га». 

3. У зв’язку з уточненням площі у п. 1.12. рішення VIII сесії міської ради 

VII скликання від 18.10.16  № 413  «Про надання та відмову у наданні дозволів 

на складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості)» в частині надання дозволу гр. Небола Марині 

Анатоліївні на складання технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Доманинській, 171 

з подальшою передачею її у власність, а саме: слова «0,0784 га» читати                      

«0,1000 га». 
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 4. Пункт 1.3. рішення XX сесії міської ради VI скликання від 24.10.13  

№ 1112 «Про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок» в частині надання ФОП Чижовій Світлані Йосипівні 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки                        

пл. 0,0129 га по вул. Легоцького -Годинки визнати таким, що втратив чинність, 

та викласти в наступній редакції: 

 - Гр. Русину Василю Васильовичу надати дозвіл на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки пл. 0,0129 га для будівництва та 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування по вул. Годинки, 17. 

 5. Пункт 6 рішення V сесії міської ради V скликання від 27.11.2009 року    

№ 1302 «Про надання дозволів на підготовку матеріалів вибору земельних 

ділянок для житлового будівництва та зміни до раніше прийнятих рішень» в 

частині надання дозволу гр. Куліс О.Г. на підготовку матеріалів вибору 

земельної ділянки площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в кварталі індивідуальної 

житлової забудови ім. Саксаганського, поз. 269 визнати таким, що втратив 

чинність, та викласти в наступній редакції: 

 - Гр. Куліс Олександру Георгійовичу надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0629 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

кварталі індивідуальної житлової забудови ім. Саксаганського, поз. 269 з 

подальшою передачею її у власність. 

 6. Пункт 7 рішення V сесії міської ради V скликання від 27.11.2009 року    

№ 1302 «Про надання дозволів на підготовку матеріалів вибору земельних 

ділянок для житлового будівництва та зміни до раніше прийнятих рішень» в 

частині надання дозволу гр. Василенко С.П.  на підготовку матеріалів вибору 

земельної ділянки площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в кварталі індивідуальної 

житлової забудови ім. Ярослава Мудрого, поз. 596 визнати таким, що втратив 

чинність, та викласти в наступній редакції: 

 - Гр. Василенку Сергію Павловичу надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0629 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

кварталі індивідуальної житлової забудови ім.  Ярослава Мудрого, поз. 596 з 

подальшою передачею її у власність. 

 7. У зв’язку з смертю гр. Малець Михайла Юрійовича пункт 2.2  рішення 

XVII сесії міської ради VI скликання від 18.06.13 № 952 в частині надання                   

гр. Малець Михайлу Юрійовичу дозволу на розробку проекту відведення 

земельної ділянки площею 0,0625 га по вул. Верещагіна, 13 з подальшою 

передачею її у власність визнати таким, що втратив чинність та викласти в 

наступній редакції: 

 - гр. Андрусь Любові Михайлівні, як спадкоємцю  надати дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 
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0,0625 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Верещагіна, 13  з подальшою 

передачею її у власність. 

 8. У зв’язку з смертю гр. Неймет Валерії Іванівни рішення XXVII сесії 

міської ради VI скликання від 9 листопада 2015 року № 1885 в частині 

затвердження гр. Неймет Валерії Іванівні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н визнати таким, що втратив 

чинність та викласти в наступній редакції: 

 - гр. Маєрчику Павлу Степановичу, як спадкоємцю  надати дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  щодо відведення 

земельної ділянки  площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів 

по вул. Минайській, б/н  з метою посвідчення права власності за померлим. 

9. У п. 1.33. рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 29.11.16                  

№ 478 «Про затвердження та відмову у затвердженні проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» виправити технічну помилку у  написанні 

цільового призначення, а саме: «для будівництва та обслуговування будівель 

закладів комунального обслуговування» писати «для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови». 

 10. Пункт 7 рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 18 жовтня 

2016 року № 432 «Про зміни та скасування рішень міської ради» визнати 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. 

 11. Звернення ТОВ «Західна інвестиційна компанія» з проханням внести 

зміни в пункт 2 рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 18.10.16 № 

429 «Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення» вилучити 

слова «із застосуванням коефіцієнту 1,5 за ціною 266400,00 грн.» та викласти в 

наступній редакції: 

  «2. Продати товариству з обмеженою відповідальністю «Західна 

інвестиційна компанія» земельну ділянку площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування громадських та релігійних організацій по Слов`янській 

набережній, 7». 

 

12. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


