
 

 

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 1.7. рішення XVII сесії міської ради VI скликання від 29.03.2013 року 

№ 877  «Про надання дозволів на складання технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» визнати таким, що 

втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

 - Товариству з додатковою відповідальністю «Данко» надати дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,1360 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по                 

вул. Приладобудівників, 7 з подальшою передачею її в оренду 

  2. Пункт 3.1. рішення XIV сесії міської ради VII скликання від 25.07.2017 року 

№ 734  «Про надання та відмову у  наданні дозволів на складання технічної 

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

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

- Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку         "Заньковецької, 48 

А" надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок площею 0,1203 га та площею 0,0532 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                               

вул. Марії Заньковецької, 48 "А" з подальшою передачею її в постійне 

користування. 

 3. Пункт 1. рішення V сесії міської ради V скликання від 05.03.2010 року          

№ 1382  «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації на земельні 

ділянки» в частині надання гр. Сахно Наталії Іллівні дозволу на складання 

технічної документації на земельну ділянку по вул. Дендеші, 144 та пункт 1.1. 
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рішення XV сесії міської ради VI скликання від 28.12. 2012 року «Про 

зміни та скасування рішень міської ради» визнати такими, що втратили чинність, 

та викласти в наступній редакції: 

 - Гр. Сахно Наталії Іллівні надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0826 га для ведення особистого 

селянського господарства  по вул. Дендеші, 144 з подальшою передачею її у 

власність. 

 

 

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

комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                              Б. Андріїв 


