
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 

_________________                             Ужгород 

 

Про зміни та скасування  

рішень міської ради 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, 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 1.13. рішення XXIV сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 

року  № 1157 «Про затвердження та відмову у затвердженні технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» викласти в наступній редакції, а саме: слова «та передати її у 

спільну часткову власність» читати «та передати її у спільну часткову власність 

в рівних долях по ½ частки кожному». 

2. Пункт 3.57. рішення Ужгородської міської ради народних депутатів 

30.03.1994 року № 128 «Про виділення земельних ділянок» викласти в 

наступній редакції, а саме: слова «Лазарь Л.М.» читати «Лазар Л.М.». 

3. Пункт 2.2. рішення XVIII сесії міської ради VII скликання 21.12.2017 

року № 953 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання дозволу 

гр. Брензовичу Василю Михайловичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0200 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Замкові сходи, 4 «Г» з подальшою передачею її у власність доповнити 

наступними словами: «кадастровий номер 2110100000:07:001:0180». 

4. У зв’язку зі смертю гр. Фарінюк Лариси Іванівни, у пункті 2.48. рішення 

XXVI сесії міської ради VI скликання 07.11.2014 року № 1507 «Про надання та 

відмову у надані дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання гр. Фарінюк Ларисі Іванівні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0993 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій з подальшою передачею 

її у власність слова «гр. Фарінюк Ларисі Іванівні» читати «гр. Фарінюк 

Ярославу Юрійовичу». 



5. У зв’язку з технічною помилкою, у пункті 2.8. рішення XXXVI сесії 

міської ради VII скликання 30.05.2019 року № 1561 «Про надання та відмову у 

надані дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» слова: «вул. Івана Панькевича, б/н, АГК «Енерго», гараж № 22» 

читати: «вул. Олександра Столєтова, поз. 22». 

6. У зв’язку з технічною помилкою, у пункті 2.10. рішення XXXVI сесії 

міської ради VII скликання 30.05.2019 року № 1561 «Про надання та відмову у 

надані дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» слова: «вул. Івана Панькевича, б/н, АГК «Енерго», гараж № 25» 

читати: «вул. Олександра Столєтова, поз. 25». 

7. У зв’язку з технічною помилкою, у пункті 2.13. рішення XXXVI сесії 

міської ради VII скликання 30.05.2019 року № 1561 «Про надання та відмову у 

надані дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» слова: «вул. Івана Панькевича, б/н, АГК «Енерго», гараж № 6» читати: 

«вул. Олександра Столєтова, поз. 6». 

8. У зв’язку з технічною помилкою, у пункті 2.5. рішення XXXVI сесії 

міської ради VII скликання 30.05.2019 року № 1561 «Про надання та відмову у 

надані дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» слова: «вул. Івана Панькевича, б/н, АГК «Енерго», гараж № 21» 

читати: «вул. Олександра Столєтова, поз. 21». 

9. Пункт 1.29. рішення XX сесії міської ради VI скликання 19.12.2013 року 

№ 1169 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» в частині надання гр. Зимі Ірині Василівні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0030 га для індивідуального гаражного будівництва по вул. В. Гуци з 

подальшою передачею її в оренду викласти в наступній редакції: 

- гр. Зимі Олександру Григоровичу, як учаснику бойових дій надати 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія 

Венеліна-Гуци з подальшою передачею її у власність. 

10. У зв’язку з смертю гр. Бабич Надії Дем’янівни, у пункті 2.40. рішення 

V сесії міської ради VII скликання 14.07.2016 року № 280 «Про надання та 

відмову у надані дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання гр. Бабич Надії Дем’янівни дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,1882 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Слави, 69 з 

подальшою передачею її у власність слова «гр. Бабич Надії Дем’янівни» читати 

«Бабич Віктору Андрійовичу». 

11. У зв’язку з технічною помилкою, у пункті 2.14. рішення XXXVI сесії 

міської ради VII скликання 30.05.2019 року № 1561 «Про надання та відмову у 

надані дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» слова: «вул. Івана Панькевича, б/н, АГК «Енерго», гараж № 8» читати: 

«вул. Олександра Столєтова, поз. 8». 

 



12. Пункт 1.6. рішення XXXVI сесії міської ради VII скликання 30.05.2019 

року № 1565 «Про поновлення та припинення дії договорів оренди земельних 

ділянок» в частині поновлення дії договору оренди гр. Гладжикурка Василю 

Івановичу, гр. Гладжикурка Надії Богданівні, гр. Гладжикурка Людмилі 

Василівні земельної ділянки загальною площею 0,0026 га (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0236 площею 0,0008 га) та (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0237 площею 0,0018 )  для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по пр. Свободи, 28/20 доповнити словами: «для влаштування 

входу до власного житлового приміщення».  

13. Пункт 21 рішення VIII сесії міської ради VII скликання 29.11.2016 року 

№ 491 «Про зміни та скасування рішень міської ради» визнати таким, що 

втратив чинність.  

14. Пункт 1.58. рішення XXVII сесії VI скликання від 09.11.2015 року                             

№ 1885 «Про затвердження та відмову у затвердженні проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» в частині затвердження  проекту 

землеустрою приватному підприємству «Вітана» земельної ділянки площею 

0,0171 га  для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Волошина, 8, слова: «та передати її в оренду строком на 3 

роки до 9 листопада 2018 року» читати «та передати її в оренду строком на 5 

років до 9 листопада 2020 року». 

15. Пункт 2.4. рішення V сесії міської ради V скликання 14.05.2010 року  

№ 1427 «Про регулювання земельних відносин» в частині надання приватному 

підприємцю Ковіті Аллі Борисівні дозволу на розробку проекту відведення 

земельної ділянки площею 50 кв.м. під придбаним магазином та гаражем по 

вул. В. Гуци, 2 на умовах оренди викласти в наступній редакції: 

- Надати гр. Ковіті Аллі Борисівні дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0030 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Юрія Венеліна-Гуци, 2 з подальшою 

передачею її в оренду.  

16. Пункт 1.10. рішення XXXII сесії міської ради VII скликання 18.01.2019 

року  № 1402 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних відносин» в частині надання                        

гр. Семйон Михайлу Вікторовичу, як учаснику бойових дій дозволу на 

розробку проекту відведення земельної ділянки площею 0,0713 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  по вул. Марії Заньковецької з подальшою передачею її у власність 

викласти в наступній редакції: 

- Надати гр. Семйон Михайлу Вікторовичу, як учаснику бойових дій дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0782 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в районі вул. Докучаєва з подальшою 

передачею її у власність.  

 

 



17. Пункт 1.36. рішення XXXV сесії міської ради VII скликання 18.04.2019 

року № 1514 «Про затвердження та відмову у затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» доповнити наступним 

абзацом: Передати земельну ділянку з  комунальної в державну власність. 

18. У зв`язку з уточненням цільового призначення земельної ділянки, 

пункт 1.8. рішення VIII сесії міської ради VII скликання 29.11.2016 року № 477 

«Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» слова: "для будівництва та 

обслуговування житлового будинку (вхід в будинок)" читати: "для іншої 

житлової забудови". 

19. У зв’язку із проведенням геодезичних робіт, у пункті 1.2. рішення 

XXVII сесії міської ради VI скликання від 16.10.2015 року № 1858 «Про 

надання дозволів та затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування закладів освіти» в 

частині надання Ужгородській загальноосвітній школі I-III ступенів № 6 імені 

В.С. Гренджі – Донського Ужгородської міської ради Закарпатської області 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,3625 га по вул. Польовій, 22 та земельної ділянки площею 1,1400 га 

по вул. Одеській, 15 для будівництва та обслуговування закладів освіти з 

подальшою передачею її у постійне користування слова: «площею 1,3625 га по 

вул. Польовій, 22» читати: «площею 1,5989 га» та слова: «площею 1,1400 га по 

вул. Одеській, 15» читати: «площею 0,7886 га по вул. Одеській, 15». 

20. У зв’язку з ліквідацією, комунальному підприємству «Парк культури та 

відпочинку «Боздоський» припинити право постійного користування на 

земельну ділянку (кадастровий номер 2110100000:25:001:0044) площею                 

0,0300 га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і 

спорту по вул. Возз’єднання, 5. 

- Згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ надати комунальному підприємству 

«Парк культури та відпочинку «Під замком» земельну ділянку (кадастровий 

номер 2110100000:25:001:0044) площею 0,0300 га для будівництва та 

обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту по вул. Возз’єднання, 5, 

поз. б/н. 

21. Пункт 12 рішення XXXV сесії міської ради VII скликання 18.04.2019 

року  № 1521 «Про зміни та скасування рішень міської ради» викласти в 

наступній редакції: 

- Акціонерному товариству «Свемон» (промбаза) м. Ужгород припинити 

дію державного акту на право постійного користування земельною ділянкою 

площею 0,84 га, що розташована по вул. Миколи Огарьова, 10 в                               

м. Ужгороді, від 28.12.1994 року серії I-ЗК № 001068. 

 

 

 

 

 



22. Визнати таким, що втратив чинність  пункт 2.1 рішення XXXII сесії VII 

скликання від 18.01.2019 року № 1406 «Про надання та відмову у наданні згоди 

на складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості)» в частині надання згоди департаменту міського 

господарства на складання технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок по вул. Університетській, б/н. 

23. У зв’язку з технічною помилкою, рішення XXXVIII сесії VII скликання 

25.07.2019 року № 1635, доповнити наступним змістом:  

пункт 1 - та земельної ділянки площею 0,0008 га (кадастровий номер 

2110100000:02:001:0105) у сумі 4142,16 грн. з розрахунку 517,77 грн. за 1 кв.м.  

пункт 2 – та ділянку площею 0,0008 га. 

 

24. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

   Міський голова                                                                                  Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


