
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               L сесія    VII   скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 липня 2020 року                   Ужгород                               № 2078 

 

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 з технічною помилкою у пункті 1.40. 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)» прізвище: «Штробі» читати: 

«Штрба». 

2. У зв’язку із змінами в законодавстві пункт 1 рішення XV сесії міської 

ради VI скликання 28.12.2012 року № 796 «Про надання дозволів на складання 

технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право на земельну ділянку» в частині надання                                  

гр. Стрічко Оксані Павлівні дозволу на виготовлення технічної документації на 

земельну ділянку площею 0,0023 га по вул. Марії Заньковецької, 30 визнати 

таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

Гр. Стрічко Оксані Павлівні надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0023 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Марії Заньковецької, 30 з 

подальшою передачею її у власність. 

3. У  пункті 3.42. рішення IV сесії міської ради V скликання 26.12.2006 р. 

№ 140 «Про надання та приватизацію земельних ділянок» в частині надання                

гр. Садовніковій В.О. дозволу на підготовку проєкту відведення земельної 

ділянки для добудови до магазину по пр. Свободи, 40/18 (на умовах оренди) 

слова «площею 0,0016 га» читати «площею 0,0040 га». 

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

2.8. рішення XVII сесії міської ради VII скликання 09.11.2017 року № 806 «Про 

надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» слова: "для будівництва та обслуговування 

господарських приміщень" читати: "для будівництва індивідуальних гаражів". 



5. У зв’язку з технічною помилкою, в пункті 1.1. рішення V сесії міської 

ради V скликання 22.10.2010 р. № 1627 «Про надання земельних ділянок» в 

частині затвердження гр. Петруку Сергію Володимировичу проекту відведення 

земельної ділянки у власність в районі вул. Стефаника, слова «площею 0,06 га» 

читати «площею 0,1000 га». 

6. Пункт 1. рішення V сесії міської ради V скликання від 04.12.2009 року 

№ 1319 «Про надання дозволів на підготовку матеріалів вибору земельних 

ділянок для житлового будівництва та зміни до раніше прийнятих рішень» в 

частині надання гр. Іванову Анатолію Анатолійовичу дозволу на підготовку 

матеріалів вибору місця розташування земельної ділянки площею 0,0629 га          

поз. 201 в кварталі індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава Мудрого 

визнати таким, що втратив чинність. 

- гр. Іванову Анатолію Анатолійовичу надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Бейкешчобо, 36 (район вул. Ярослава Мудрого, поз. 201) з 

подальшою передачею її у власність. 

7. Пункт 1.7. рішення XX сесії міської ради VI скликання 24.10.2013 року            

№ 1105 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» викласти в новій редакції: 

 - Гр. Станкович Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,2344 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                    

вул. Собранецькій, 120 «а» (зі зміною цільового призначення) з подальшою 

передачею її в оренду.  

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

  Міський голова                                                                          Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


