
 

 

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 1.5. рішення IX сесії міської ради VII скликання від 22.12. 2016 року 

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

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання     

гр. Лакатошу Олександру Миколайовичу дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Запорізькій визнати таким, що втратив чинність, та викласти в 

наступній редакції: 

- Гр. Лакатошу Олександру Миколайовичу 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. Рожевій з подальшою передачею її у власність. 

2. Пункт 1.8. рішення XIX сесії міської ради VI скликання від 20.09.13 № 1050 

«Про зміни та скасування рішень міської ради» визнати таким, що втратив 

чинність та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Коваленко Марті Степанівні надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) пл. 0,0217 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 46 з 

подальшою передачею її у власність. 
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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. Пензенику Юрію Федоровичу дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд з подальшою передачею її у власність 

слова «площею 0,0608 га, поз. 123» читати «площею 0,0630 га, поз. 3». 

 4. У зв’язку з смертю гр. Прадіда І.І. пункт 2.9.  рішення VIII сесії міської 

ради VII скликання від 18.10.16 № 411 в частині надання гр. Прадіду Івану 

Івановичу дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки площею 

0,0700 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 171 

«а» з подальшою передачею її у власність визнати таким, що втратив чинність та 

викласти в наступній редакції: 

 - гр. Носовій Людмилі Василівні, як спадкоємцю  надати дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 0,0700 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 171 «а» з 

подальшою передачею її у власність. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  постійну 

комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                              Б. Андріїв 


