
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXXVІ_  сесія    VІI _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 травня 2019 року                       Ужгород                                 № 1574                            
 

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 із зміною назви установи, рішення V сесії міської ради V 

скликання від 27.08.2010 року № 1531 «Про погодження вибору земельної 

ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку по                        

вул. Ярослава Мудрого, 81» в частині затвердження матеріалів вибору місця 

розташування земельної ділянки Закарпатській установі виконання покарань 

відділу державного департаменту України площею 0,15 га для будівництва 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Ярослава Мудрого, 81  визнати 

таким, що втратив чинність. 

- Державній установі «Закарпатська установа виконання покарань (№9)» 

надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 0,1500 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку по  

вул. Ярослава Мудрого, 81  з подальшою передачею її у постійне користування. 

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

1.1. рішення XXXIV сесії міської ради VII скликання 28.02.2019 року № 1475 

«Про поновлення, припинення та відмову у поновленні дії договорів оренди 

земельних ділянок» слова: "для будівництва та обслуговування будівель 

закладів комунального обслуговування" читати: "для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги". 

3. У пункті 1.11. рішення XXX сесії міської ради VII скликання від 

13.12.2018 року № 1348 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

надання гр. Ігнатовичу Ігорю Богдановичу дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 219 слова: «площею 0,0600 га» 

читати: «площею 0,0611 га». 

 



 

4. Пункт 2 рішення XXX сесії міської ради VII скликання                     

13.12.2018 року № 1352 «Про надання та відмову у наданні згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» в частині надання товариству з обмеженою відповідальністю 

«Автодорремонт» згоди на складання технічної документації із землеустрою 

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

ділянки площею 0,0347 га для обслуговування гаражу-складу по                                 

вул. Другетів, 103 з подальшою передачею її в оренду визнати таким, що 

втратив чинність. 

- Товариству з обмеженою відповідальністю «Автодорремонт»  надати 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

0,0347 га для обслуговування гаражу-складу по вул. Другетів, 103 з подальшою 

передачею її в оренду. 

5. Доповнити пункт 1.102 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)» наступними словами, а саме: «в рівних долях по ½ кожному». 

6. У зв’язку з уточненням площі, внести зміни у п. 6.3. рішення IV сесії 

міської ради V скликання від 18.07.2008 року № 790 «Про надання та 

приватизацію земельних ділянок» в частині надання Закарпатському музею 

народної архітектури та побуту дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 1,9103 га під музеєм по                  

вул. Капітульній, 33 а (в постійне користування) слова «площею 1,9103 га» 

читати «площею 1,9600 га». 

7. У зв`язку з технічною помилкою, у пункті 1.15. рішення XXXIV сесії 

міської ради VII скликання 28.02.2019 року № 1472 «Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» слова: "Фізичній 

особі-підприємцю Семйон Романасу Михайловичу" читати: "Гр. Семйон 

Романасу Михайловичу ". 

8. Визнати таким, що втратив чинність державний акт на право постійного 

користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 098486  виданий 

Закарпатському інституту післядипломної педагогічної освіти 15.01.2007 року 

на земельну ділянку площею 0,5229 га по вул. Волошина, 35. 

9. Відмовити у внесенні змін у рішення виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради народних депутатів 27.01.1995 року № 5 «Про 

виділення, приватизацію та продаж земельних ділянок» в частині передачі у 

приватну власність гр. Лесько Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

площею 0,049 га для ведення індивідуального садівництва у садівничому 

товаристві «Роднік (масив Качанівка, міські землі)»  слова: «прожив. по                   

вул. Минайській, 11/11» читати:  «прожив. по вул. Легоцького, 11/11». 

 

 

 

 

 

 



10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-

координаційний центр «Будівельні технології» внести зміни до договору 

оренди від 10.07.2018 року № 2003 шляхом виключення із нього земельних 

ділянок кадастровий номер 2110100000:18:001:0160 площею 0,0455 га та  

кадастровий номер 2110100000:18:001:0164 площею 0,0215 га (департаменту 

міського господарства укласти додаткову угоду).  

 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

  Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ 


