
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІІ сесія    VII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
24 грудня 2019 року                           Ужгород                                     № 1865       

 

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 технічною помилкою, у пункті 6 рішення виконавчого 

комітету Ужгородської міської ради народних депутатів 27.08.1997 року  № 128 

«Про виділення, приватизацію та продаж земельних ділянок» слова:                       

«Адам Емілу Яновичу» читати: «Адаму Емилю Яновичу». 

2. У зв’язку із технічною помилкою, у пункті 1.8 рішення ХХХVІ сесії 

міської ради VII скликання 30.05.2019 року № 1564 «Про затвердження 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» слова: «по вул. Дмитра Донського, 9» читати:                                                 

«по вул. Донській, 9». 

3. У зв’язку ліквідацією КПЗГ «Агромікс», припинити право постійного 

користування земельною ділянкою (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0765) площею 1,7690 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування  по вул. Загорській, 51. 

4. У зв’язку із технічною помилкою, пункт 1.7 рішення ХХХІХ сесії 

міської ради VII скликання 05.09.2019 року  № 1688 «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» викласти в наступній редакції: 

- Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄЛЬ КФТ» надати дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                    

площею 0,2161 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по  вул. Іштвана Сечені, 29 «а» зі зміною цільового 

призначення та з подальшою передачею її в оренду. 



5. У зв`язку з неможливістю реалізації пункту 1.38. рішення XXVIII сесії 

міської ради VII скликання від 30 жовтня 2019 року № 1300 «Про надання та 

відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання дозволу гр. Білаку Віктору Валерійовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0951 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Олександра Богомольця, б/н з 

подальшою передачею її у власність, визнати таким, що втратив чинність. 

6.  Пункт 4.3. рішення VIII сесії міської ради VII скликання від   18.10.2016 

року № 413 «Про надання та відмову у наданні дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» визнати таким, що втратив чинність та викласти в наступній 

редакції: 

 - Ужгородській районній раді надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 2,5322 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги про вул. Минайській, 71 з подальшою передачею її у 

спільну (комунальну) власність територіальній громаді сіл, селища 

Ужгородського району в особі Ужгородської районної ради. 

  7. У зв’язку з відчуженням нерухомого майна ПрАТ «Торговий дім 

«Україна», припинити дію державного акту на право постійного користування 

земельною ділянкою (кадастровий номер 2110100000:15:001:0179) площею 

0,2513 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована 

на пл. Кирила і Мефодія у м. Ужгороді, від 27.08.1996 року серії II -ЗК                        

№ 002411. 

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Секретар ради                                                                            Андріана СУШКО 

 

 

 

 

 

 


