
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІV сесія    VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 лютого 2020 року                            Ужгород                                      № 1910 

 

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. Відмовити Департаменту міського господарства у внесенні змін 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, власнику нерухомого майна звернутись до Центру надання 

адміністративних послуг.  

2. Відмовити гр. Урсті С.В. у внесенні змін до пункту 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 ділянок», на підставі висновку управління містобудування та 

архітектури – ділянка частково перебуває в червоних лініях та охоронній зоні 

ЛЕП, використання ділянки повинно бути письмово узгоджено з державними 

органами пожежної охорони та санітарного нагляду. 

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», а саме: слова «площею 0,0040 га» читати «площею 0,0100 

га». 

4. Відмовити ПП «НІКІТА» у внесенні змін до пункту 15 рішення XVII 

сесії міської ради VII скликання 09.11.2017 року «Про зміни та скасування 

рішень міської ради» на підставі статті 20 Земельного кодексу України.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


