
 

 

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. У зв’язку з технічною помилкою у рішенні XVII сесії міської ради VII 

скликання від 09.11.17 № 829 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу» в частині затвердження 

вартості земельної ділянки гр. Кохан Катерині Федорівні змінити написання 

кадастрового номера, а саме: слова «2110100000:22:001:0077» читати 

«2110100000:05:001:0077». 

 2. У зв’язку із відчуженням частини нерухомого майна в пункті 1.24. рішення 

XII сесії міської ради VII скликання від 18.05.2017 року № 639 «Про затвердження 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки» в частині 

затвердження гр. Венцель Любомиру Івановичу, гр. Туряниці Діані Володимирівні, 

гр. Бузаш Артуру Володимировичу технічної документації із землеустрою 

виключити наступні слова: «Бузаш Артуру Володимировичу». 

 3. У зв’язку з проведенням геодезичної зйомки у пункті 1.7. рішення X сесії 

міської ради VII скликання від 26.01.17 № 570 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в 

частині надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю  «Пріоритет-

2016» на розробку проекту відведення земельної ділянки площею 0,0387 га для 

будівництва та обслуговування торгового приміщення (роздрібна торгівля) та 

комерційних послуг по вул. Грибоєдова, б/н з подальшою передачею її в оренду 

слова «площею 0,0387» читати «площею 0,0830 га». 

 4. Пункт 2 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16.10.15 № 1861 в 

частині надання дозволу гр. Гвоздь Руслану Валерійовичу на підготовку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0750 га для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2) поз. 64 б визнати таким, що втратив 

чинність. 

5. У зв’язку зі смертю гр. Сумари Франка Едуардовича, пункт 1.1 рішення                  

V сесії міської ради V скликання від 04.12.09 № 1315 в частині надання гр. Сумарі 

Франку Едуардовичу дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки 

площею 0,0555 га в кварталі житлової забудови ім. Саксаганського, поз. 105 

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

 - гр. Сумарі Жанні В`ячеславівні, як спадкоємцю, надати дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0555 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в кварталі житлової забудови ім. Саксаганського, поз. 105 з подальшою 

передачею її у власність. 

6. Пункт 4. рішення X сесії міської ради VII скликання від 26.01.17 № 570 «Про 

надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» в частині надання гр. Юрик Оксані Йосипівні та            

гр. Хомик Діані Юріївні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0418 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Учительській, 7 визнати таким, що втратив 

чинність та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Хомик Діані Юріївні надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0418 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Учительській, 7 з подальшою передачею її у 

власність. 

7. Пункт 3. рішення XIV сесії міської ради VI скликання від 21 вересня                  

2012 року № 620 «Про надання дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної ділянки (в натурі) та 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки» викласти в редакції: 

 - 3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс-центр-3» дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0680 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства по вул. Минайській, 16 з подальшою 

передачею її в оренду. 

  8. У зв’язку із використаним правом безоплатної приватизації пункт 2 рішення 

XXVII сесії міської ради VI скликання від 16.10.15 № 1861 в частині надання 

дозволу гр. Шевченко Роману Валентиновичу на підготовку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0750 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                 

вул. Собранецької (масив 2) поз. 100 б визнати таким, що втратив чинність. 

  9. Відповідно до звернення ГО «Закарпатська обласна спілка ветеранів війни» 

внести зміни до рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 09.04.15 № 1662 



 3 

«Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в районі вулиці Загорської» та рішення XIII сесії VII скликання 

«Про впорядкування рішення з приводу надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вулиці Загорської» в 

частині надання учасникам бойових дій в Афганістані та інших військових 

конфліктів дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель та споруд з подальшою передачею їх у власність замість прізвища                            

«- Цимбал Ігорю Володимировичу, прож. по вул. Міцкевича, 5 "а"/36 - земельну 

ділянку площею 0.0626 га, поз. 30;» читати «- Зінчуку Ігорю Івановичу, прож. по 

вул. Легоцького, 8/32 - земельну ділянку площею 0.0626 га, поз. 30».  

 10. У зв’язку із запланованим розширенням власного торгово-офісного 

приміщення у пункті 1.2. рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 18.10.16 

№ 411 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання дозволу                   

гр. Личову Сергію Миколайовичу, гр. Личову Миколі Олексійовичу та гр. Личовій 

Світлані Трохимівні на розробку проекту відведення земельної ділянки площею 

0,0014 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                     

вул. Грушевського, 63, прим. 3 з подальшою передачею її в оренду слова «площею 

0,0014 га» читати «площею 0,0035 га». 

 

 

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

комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                              Б. Андріїв 


