
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІ сесія    VIІI   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
20 травня 2021 року                    Ужгород                                  № 204 

 

 

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. Доповнити перелік визначених об’єктів землеустрою для формування 

земельних ділянок комунальної власності, які плануються для винесення на 

земельні торги (аукціон), у рішенні VI сесії міської ради VII скликання від 

30.08.2016 року № 374 «Про визначення об’єктів землеустрою для формування 

земельних ділянок комунальної власності, які плануються для винесення на 

земельні торги (аукціон)» земельною ділянкою площею 0,2851 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (СТО, АЗС, автопарків, 

гаражів, автостоянок) в районі вул. 8-го Березня та вул. Олександра 

Богомольця. 

 2. Відмовити об’єднанню співвласників багатоквартирного житлового 

будинку «Проспект Свободи 54-Ужгород» у внесенні змін до пункту 3.2. 

рішення XXX сесії міської ради VII скликання 13.12.2018 року № 1350 «Про 

надання та відмову у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок», залишити в силі попереднє рішення міської 

ради. 

 3. У пункті 1.32. рішення XLVIII сесії міської ради VII скликання                         

04.06.2020 року № 1988 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

надання гр. Гунтей Олександру Віталійовичу, як учаснику бойових дій, дозволу 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів з подальшою передачею її у 

власність, слова: «по вул. Юрія Гойди, б/н» читати: «по вул. Юрія Гагаріна». 

 

 



 

 4. У пункті 1.31. рішення XLVIII сесії міської ради VII скликання                        

04.06.2020 року № 1988 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

надання гр. Семйон Михайлу Вікторовичу, як учаснику бойових дій, дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів з подальшою передачею її у 

власність, слова: «по вул. Юрія Гойди, б/н» читати: «по вул. Юрія Гагаріна». 

 5. У пункті 1.33. рішення XLVIII сесії міської ради VII скликання                      

04.06.2020 року № 1988 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

надання гр. Химинець Олегу Михайловичу, як учаснику бойових дій, дозволу 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів з подальшою передачею її у 

власність, слова: «по вул. Юрія Гойди, б/н» читати: «по вул. Юрія Гагаріна». 

6. У зв’язку з уточненням площі у пункті 3.7. рішення XLVIII сесії міської 

ради VII скликання 04.06.2020 року № 1990 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині надання дозволу об`єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку "Лавандовий двір" на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території 

по вул. Олександра Капуша (І. Мондока), 31 з подальшою передачею її в 

постійне користування, слова «площею 0,1581 га» читати «площею 0,1676 га». 

7. У зв’язку з технічною помилкою внести зміни до пункту 2 рішення ІІ 

сесії міської ради VІІІ скликання 23.02.2021 року № 131 «Про зміни та 

скасування рішень міської ради», а саме, викласти пункт в наступній редакції: 

- Визнати таким, що втратив чинність пункт 1.1. рішення L сесії міської 

ради VII скликання 23.07.2020 року № 2067 в частині надання гр. Ільчак 

Віктору Леонідовичу, як учаснику бойових дій,  дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Олександра Грибоєдова, б/н, оскільки заявником використано 

право безоплатної приватизації. 

8. Припинити право постійного користування КП «Стадіон Авангард» 

земельною ділянкою (кадастровий номер 2110100000:26:001:0247) площею 

9,9060 га для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і 

спорту по вул. Івана Франка, 1. 

 

9. 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 


