
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _І_ сесія    VІII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020 року                            Ужгород                                      № 45                         

  

 

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. Пункт 1.4. рішення XXVI сесії міської ради VII скликання                       

28.08.2018 року № 1223 «Про надання та відмову у надання дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

надання гр. Варзі Віолетті Гейзівні дозволу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0220 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ та організацій по вул. Миколи                

Бобяка, б/н з подальшою передачею її в оренду викласти в наступній редакції: 

- гр. Варзі Віолетті Гейзівні надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0421 га для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 

забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)  по вул. Миколи Бобяка, б/н з 

подальшою передачею її в оренду. 

2. Відповідно до статті 141 Земельного кодексу України, житлово-

будівельному кооперативу «ЗІРКА» припинити право постійного користування 

на земельну ділянку кадастровий номер 2110100000:18:001:0177 площею     

1,1643 га по вул. Михайла Грушевського, 37. 

3. Відмовити у внесенні змін до пункту 1.32. рішення XLVIII сесії міської 

ради VII скликання від 04 червня 2020 року № 1988 «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок».  



4. Відмовити у внесенні змін до пункту 1.31. рішення XLVIII сесії міської 

ради VII скликання від 04 червня 2020 року № 1988 «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок». 

5. Відмовити у внесенні змін до пункту 1.33. рішення XLVIII сесії міської 

ради VII скликання від 04 червня 2020 року № 1988 «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок». 

6. Відмовити у внесенні змін до пункту 1.4. рішення L сесії міської ради 

VII скликання 23.07.2020 року № 2067 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок». 

7. Відмовити у внесенні змін до пункту 1.7. рішення L сесії міської ради 

VII скликання 23.07.2020 року № 2067 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок». 

8. Відмовити у внесенні змін до пункту 1.16. рішення L сесії міської ради 

VII скликання 23.07.2020 року № 2067 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок». 

9. Відмовити у внесенні змін до пункту 1.6. рішення L сесії міської ради 

VII скликання 23.07.2020 року № 2067 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок». 

10. Відмовити у внесенні змін до пункту 1.11. рішення L сесії міської ради 

VII скликання 23.07.2020 року № 2067 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок». 

11. Відмовити у внесенні змін до пункту 1.15. рішення L сесії міської ради 

VII скликання 23.07.2020 року № 2067 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок». 

12. Відмовити у внесенні змін до пункту 1.8. рішення L сесії міської ради 

VII скликання 23.07.2020 року № 2067 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок». 

13. Відмовити у внесенні змін до пункту 1.5. рішення L сесії міської ради 

VII скликання 23.07.2020 року № 2067 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок». 

14. Пункт 15 рішення XLVIII сесії міської ради VII скликання                    

04.06.2020 року № 2008 «Про зміни та скасування рішень міської ради» 

викласти в наступній редакції: 

- У зв’язку з відчуженням нерухомого майна,  припинити право постійного 

користування колективному підприємству побутових послуг «Смерічка» на 



земельну ділянку площею 0,225 га згідно Державного акту на право постійного 

користування землею I-ЗК № 002375 зареєстрованого в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 227,     

05.01.1999 року. 

15. 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)» земельними ділянками (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0326) площею 0,0933 га, (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0327) площею 0,0933 га та (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0328) площею 0,0933 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Олександра Грибоєдова. 
16. У зв’язку з технічною помилкою, у п. 1.2. рішення LI сесії міської ради 

VII скликання 10.09.2020 року № 2109 «Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» в частині затвердження гр. Гаджибекову Олександру 

Олександровичу та гр. Гаджибековій Олені Віталіївні слова «по 1/4 кожному» 

читати «по 1/2 кожному».  

 

17. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 


