
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

 
10 вересня 2020 року                      Ужгород                                  № 2120 

 

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. Відповідно до Порядку встановлення ставок орендної плати у                            

м. Ужгороді за земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні 

Ужгородської міської ради, затвердженого ХХVII сесією міської ради VІ 

скликання 19.02.2015 № 1651 встановити гр. Куцак Тетяні Вікторівні на 

земельну ділянку площею 0,1114 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти по вул. Собранецькій, 147 «д» ставку орендної плати 

(% від нормативної грошової оцінки) в розмірі 3 %.  

2. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю «ХІМ-КАСКАД» 

дію договору оренди 18.05.2018 року № 1970 на земельну ділянку (кадастровий 

номер 2110100000:26:001:0244) площею 0,1527 га по вул. Митній, 25 «Г».   

- Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "ЩАСЛИВА 

ОСЕЛЯ НАД УЖЕМ" надати земельну ділянку (кадастровий номер 

2110100000:26:001:0244) площею 0,1527 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Митній, 25 «Г» у постійне 

користування без складання технічної документації із землеустрою (згідно 

пункту 1 статті 123 ЗКУ). 

3. Пункт 2.24. рішення II сесії міської ради VII скликання 21.04 2016 року 

№ 183 «Про затвердження, надання та відмову у надані дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

затвердження гр. Миньо Миколі Михайловичу, як учаснику бойових дій,  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0327) площею 0,0597 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                      

вул. Собранецької з подальшою передачею її у власність визнати таким, що 

втратив чинність: 

- Надати гр. Єфремову Миколі Миколайовичу, як учаснику бойових дій 

згоду на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 



меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку 

(кадастровий номер 2110100000:50:001:0327) площею 0,0597 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької з подальшою передачею її у власність. 

4. У зв’язку із зміною назв та затвердженням Статусів освітніх закладів 

міста, у пункті 3.3. рішення XVIII сесії міської ради VII скликання                  

21.12.2017 року № 953 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» слова: 

«Дошкільному навчальному закладу № 12 загального розвитку Ужгородської 

міської ради Закарпатської області» читати: «Закладу дошкільної освіти № 12 

загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області». 

5. Відмовити гр. Семйон Михайлу Вікторовичу у внесенні змін до пункту 

16 рішення XXXIX сесії міської ради VII скликання 5 вересня 2019 року                        

№ 1701 «Про зміни та скасування рішень міської ради».  

6. У зв’язку з технічною помилкою, пункт 4 рішення XXIV сесії міської 

ради VII скликання 10.07.2018 року № 1166 «Про зміни та скасування рішень 

міської ради» слова «по вул. Минайській, 37 АГК «Метеор» читати «по                        

вул. Минайській, 20а, гараж поз. 37 розташований на території АГК «Метеор». 

7. Пункт 2. 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. Штефаняк Марії Юріївні дозволу на підготовку матеріалів 

вибору місця розташування земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд площею                         

0,0629 га поз. 319 в кварталі індивідуальної житлової забудови                                     

ім. Саксаганського визнати таким, що втратив чинність. 

- гр. Штефаняк Марії Юріївні надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у кварталі «ім. Саксаганського» поз. 319 (вул. Привітна, 7) з подальшою 

передачею її у власність. 

8.  У зв’язку з технічною помилкою, в п. 7.4. ХХХІ сесії міської ради ІІІ 

скликання 29 березня 2001 року «Про надання та приватизацію земельних 

ділянок» слова «Хачатурян Тамарі Гергіївні» читати «Хачатурян Тамарі 

Георгіївні». 

9. Пункт 2.14. рішення XLVIII сесії міської ради VII скликання 04 червня 

2020 року № 1990 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» визнати таким, що 

втратив чинність. 

10. У відповідність до п. 4 рішення Закарпатської обласної ради від 

26.09.2019 року № 1568 у договорі оренди землі від 11 червня 2013 року                   

№ 1588, що був викладений у новій редакції 15 травня 2018 року замінити в 

частині найменування орендаря, а саме «Закарпатська обласна клінічна лікарня 

ім. Андрія Новака» на «Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатська 

обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської Обласної Ради». 

11. У зв`язку з неможливістю реалізації пункту 1. рішення XXVII сесії 

міської ради VI скликання від 16 жовтня 2015 року № 1861 «Про надання 



дозволу на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1,2) учасникам бойових дій в зоні 

проведення АТО» в частині надання дозволу гр. Свида Віталію Андрійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0700 га поз. 48 а з подальшою передачею її у власність визнати таким, що 

втратив чинність та викласти у наступній редакції: 

- Гр. Свиді Віталію Андрійовичу надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0998 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Вокзальної, б/н з подальшою передачею її у власність.  

12. У зв’язку з уточненням площі, у пункті 1.22. рішення XV сесії міської 

ради VII скликання 12.09.2017 року № 771 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» слова «площею 0,0476 га» читати «площею 0,0585 га». 

13. Доповнити пункт 1.27. рішення L сесії міської ради VII скликання 

23.07.2020 року № 2070 «Про затвердження та відмову у затвердженні проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» наступним змістом 

«кадастровий номер 2110100000:16:001:0305». 

14. Доповнити пункт 2.1. рішення L сесії міської ради VII скликання 

23.07.2020 року № 2077 «Про надання згоди на встановлення платного 

строкового земельного сервітуту» словами «річну» (плату).   

15. Пункт 2.14. рішення ХLІІ сесії міської ради VII скликання 24.12.2019 

року № 1849 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок», в частині надання дозволу 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Савицькому Олегу Сергійовичу, викласти в наступній редакції: 

- Гр. Савицькому Олегу Сергійовичу земельної ділянки площею 0,0411 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Юрія Гагаріна, 2 «а» з подальшою передачею її у власність.              

16. У зв’язку з надходженням звернення гр. Платко В.І., визнати таким, що 

втратив чинність пункт 1.6. рішення ХХХІХ сесії міської ради VII скликання 

05.09.2019 року № 1687 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

надання дозволу на розробку проєкту землеустрою гр. Платко В.І. та пункт 

1.40. рішення XLVІІІ сесії міської ради VII скликання 04.06.2020 року № 1989 

«Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

в частині затвердження проєкту землеустрою гр. Платко В.І. 

 

17. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

  Міський голова                                                                          Богдан АНДРІЇВ 


