
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 
 

_________________                             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. У зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно, відповідно до  

ст. 120 Земельного кодексу України, департаменту міського господарства 

внести відповідні зміни до договору оренди землі 29.11.2016 року щодо зміни 

орендаря земельної ділянки  площею 0,4696 га (кадастровий номер 

2110100000:26:002:0002) по вул. Фріца Гленца, 4 на Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Готель «Олімп». 

2. Пункт 2.6. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання 19.12.2014 

року  № 1582 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних відносин» в частині надання гр. Урсті 

Сергію Васильовичу дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки 

площею 0,0718 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Грибоєдова, б/н з подальшою 

передачею її у власність викласти в наступній редакції: 

 - Надати гр. Урсті Сергію Васильовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0718 га для ведення 

садівництва по вул. Олександра Грибоєдова, б/н з подальшою передачею її у 

власність. 

3. У зв’язку з уточненням площі, внести зміни у п. 2.8. рішення XVII сесії 

міської ради VII скликання від 09.11.2017 року № 806 «Про надання та відмову 

у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» слова «площею 0,0040 га» читати «площею 0,0100 га». 

4. Пункт 15 рішення XVII сесії міської ради VII скликання 09.11.2017 року 

«Про зміни та скасування рішень міської ради» викласти в наступній редакції: 

- Згідно з частиною 5 ст. 20 Земельного кодексу України приватному 

підприємству «НІКІТА»  визначити наступний вид використання земельної 

ділянки загальною площею 54300 кв.м. (кадастровий номер 



2110100000:30:001:0101) по вул. Університетській, б/н зі зміною її цільового 

призначення із виду використання землі «03.07 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі» на вид використання: «02.03 для будівництва 

та обслуговування багатоквартирного житлового будинку». Департаменту 

міського господарства внести відповідні зміни до договору оренди землі від 

02.08.2010 року шляхом укладення додаткової угоди. 

5. У зв’язку з технічною помилкою, внести зміни у рішення виконавчого 

комітету Ужгородської міської ради народних депутатів 03 листопада 1995 

року № 160, а саме : «Лукашевському Василю Миколайовичу» читати 

«Лукашевському Василю Михайловичу».  

6. У зв’язку з переходом права власності на об’єкт нерухомого майна, пункт 

1.11. рішення XXXV сесії міської ради VII скликання 18.04.2019 року № 1513 

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

щодо відведення земельних ділянок» в частині надання гр. Лизанець Світлані 

Олександрівні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови по вул. Загорській, 28 «б» з подальшою 

передачею її в оренду, визнати таким, що втратив чинність.  

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

  Міський голова                                                                          Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


