
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _ІІ_ сесія    VІII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 лютого 2021 року                            Ужгород                                      № 100                          

  

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 уточненням площі, у пункті 2.9. рішення XLII сесії міської 

ради VII скликання 24.12.2019 року № 1849 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині надання дозволу приватному акціонерному товариству 

«Закарпаттяобленерго» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Михайла Лермонтова, 5 «в»  слова «площею                   

0,0051 га» читати «площею 0,0106 га». 

 2. На підставі звернення гр. Щубелка Олександра Миколайовича, визнати  

таким, що втратив чинність пункт 1.14. рішення XLI сесії міської ради VII 

скликання 14.11.2019 року № 1766 «Про надання та відмову у наданні дозволів 

на розробку проктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в 

частині надання йому дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Капушанській, 65 з подальшою передачею її у 

власність. 

3. У зв’язку з технічною помилкою, у пункті 2.6. рішення L сесії міської 

ради VII скликання 23 липня 2020 року № 2069 «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» слова «вул. Тараса Шевченка» читати «пров. Тараса Шевченка». 

 4. Визнати таким, що втратив чинність пункт 2.1. рішення LI сесії міської 

ради VII скликання 10.09.2020 року № 2108 «Про надання та відмову у наданні 

згоди на складання технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)» в частині надання гр. Купар Андрію 

Володимировичу згоду на складання технічної документації щодо 



встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну 

ділянку площею 0,0281 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Собранецькій, 79 з 

подальшою передачею її у власність. 

 5. У зв’язку з технічною помилкою, у пункті 3.1. рішення LI сесії міської 

ради VII скликання 10.09.2020 року № 2110 «Про поновлення та відмову у 

поновленні дії договорів оренди земельних ділянок» цільове призначення : «для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для розміщення 

адмінбудівель та житлових приміщень)» читати «для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури». 

 6. У зв’язку з розробленням та затвердженням детального плану території 

визнати таким, що втратив чинність пункт 21 рішення VIII сесії міської ради 

VII скликання 29.11.2016 року № 491 «Про зміни та скасування рішень міської 

ради». 

  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 


