
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _ІV_ сесія    VІII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 березня 2021 року                         Ужгород                                  № 149     
           

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 пункті 1.9. рішення LI сесії міської ради VII скликання                   

10.09.2020 року № 2107 «Про затвердження та відмову у затвердженні проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині затвердження 

приватному підприємству «Никіта» орендованої земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:30:001:0101) площею 5,4300 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                 

вул. Університетській, б/н зі зміною цільового призначення та поновити договір 

оренди строком на 5 років, виключити текст «за умови укладання договорів 

сервітуту на право проїзду транспортними засобами до належних на право 

приватної власності земельних ділянок по проектованих під’їзних шляхах, що 

визначені в детальному плані відповідної території». 

2. У зв’язку зі смертю гр. Фаринича Івана Павловича пункт 2.11. рішення 

XXVI сесії міської ради VII скликання 28.08.2018 року № 1223 «Про надання та 

відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання гр. Фариничу Івану Павловичу дозволу 

на розробку проєкту відведення земельної ділянки площею 0,0866 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 132 

визнати таким, що втратив чинність. 

 - Гр. Фаринич Марії Степанівні  надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0866 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Юрія Жатковича, 132 з 

подальшою передачею її у власність. 

 

 

  3. Пункт 16. рішення XXXIX сесії міської ради VII скликання                         

05.09.2019 року № 1701 «Про зміни та скасування рішень міської ради» в 



частині надання дозволу гр. Семйон Михайлу Вікторовичу, як учаснику 

бойових дій, 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, викласти у наступній редакції: 

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

дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0790 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Біровчака з подальшою 

передачею її у власність. 

4. Пункт 2.3. рішення LI сесії міської ради VII скликання 10.09.2020 року 

№ 2106 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» викласти в наступній 

редакції: 

-  Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» надати 

дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

площею  0,0011 га (опора типу А10-1),  площею  0,0011 га (опора типу А10-1), 

площею  0,0011 га (опора типу А10-1), площею 0,0019 га (опора типу УА10-1), 

площею  0,0004 га (опора типу П10-1), площею  0,0004 га (опора типу П10-1), 

площею  0,0011 га (опора типу УП10-1),  площею  0,0004 га (опора типу П10-1), 

площею  0,0006 га (опора типу УА10-1), площею  0,0006 га (опора типу                

УА10-1), площею  0,0004 га (опора типу П10-1), площею  0,0004 га (опора типу                 

П10-1), площею  0,0004 га (опора типу П10-1), площею  0,0004 га (опора типу 

П10-1), площею  0,0004 га (опора типу П10-1), площею  0,0004 га (опора типу 

П10-1), площею  0,0004 га (опора типу П10-1), площею  0,0004 га (опора типу 

П10-1), площею 0,0004 га (опора типу П10-1), площею 0,0004 га (опора типу 

УП10-1), площею 0,0004 га (опора типу А10-1), площею 0,0063 га (КТП)  для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної енергії та теплової енергії по вул. Загорській з 

подальшою передачею їх в оренду. 

5. Відмовити Департаменту міського господарства Ужгородської міської 

ради у припиненні Ужгородській районній раді права постійного користування 

на земельну ділянку (кадастровий номер 2110100000:29:001:0252) площею 

0,0466 га для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади 

та місцевого самоврядування по вул. Собранецькій, 84 - на підставі ст. 141 

Земельного кодексу України. 

6. Відмовити у припиненні права постійного користування комунальному 

підприємству «Ужгородщина» на земельну ділянку площею 1,5980 га по               

вул. Станційній, 56 та наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки загальною площею 1,5980 га, оскільки питання є 

окремими адміністративними послугами. 

7. Визнати таким, що втратив чинність п. 1.27. рішення ІІ сесії міської ради 

VІІІ скликання 02.02.2021 року № 92 «Про затвердження та відмову у 

затвердженні проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок». 

 



8. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


