
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ХLI сесія    VII   скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 14 листопада 2019 року                       Ужгород                                          № 1787      

                                             

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 переходом права власності на нерухоме майно внести 

відповідні зміни до договору оренди на земельну ділянку (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0291) площею 0,0165 га для будівництва та обслуговування 

об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування по              

вул. Мукачівській, 44 від 18.10.2016 року №1905 в частині заміни орендаря, а 

саме: «гр. Петровцій Андрія Андрійовича» читати  Приватна фірма                  

«Гамма-55». 

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

1.16. рішення XXVIII сесії міської ради VII скликання 30.10.2018 року              

№ 1301 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» слова: "для іншої 

громадської забудови" читати: "для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення". 

3. У зв’язку із зміною власника ТОВ «Кошіце» пункт 1.3. рішення XXX 

сесії міської ради VII скликання 13.12.2018 року № 1350 «Про надання та 

відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» визнати таким, що втратив чинність. 

4. У зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно, внести 

відповідні зміни до договору оренди на земельну ділянку (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0223) площею 0,0197 га під магазином та для його 

обслуговування по вул. Михайла Грушевського, 74А  від 11.10.2010 року в 

частині заміни орендаря, а саме: «гр. Грицик Людмила Федорівна» читати                      

«гр. Чорнак Тетяна Теодорівна». 

 

 

 



 

5. У зв’язку із технічною помилкою, у пункті 4 рішення виконавчого 

комітету Ужгородської міської ради народних депутатів 24.05.1995 року № 70 

«Про виділення, приватизацію та продаж земельних ділянок» слова: «Фогош 

Олені Степанівні» читати: «Фогош Олені Семенівні». 

6. У зв’язку з неможливістю реалізації, пункт 2.47. рішення XXVI сесії 

міської ради VI скликання від 07.11.2014 року № 1507 «Про надання та відмову 

у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» визнати таким, що втратив чинність.  

Відмовити гр. Манохіній В.В. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в іншій частині міста – 

звернутись в ЦНАП згідно ст. 118 Земельного кодексу України. 

7. У зв’язку з неможливістю реалізації, пункт 2.46. рішення XXVI сесії 

міської ради VI скликання від 07.11.2014 року № 1507 «Про надання та відмову 

у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» визнати таким, що втратив чинність. 

Відмовити гр. Шабан О.З. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в іншій частині міста – 

звернутись в ЦНАП згідно ст. 118 Земельного кодексу України. 

8. У зв’язку з неможливістю реалізації пункту 1.46. рішення XXVIII сесії 

міської ради VII скликання від 30.10.2018 року № 1300 «Про надання та 

відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» визнати таким, що втратив чинність, та викласти в 

наступній редакції: 

- гр. Штефаньо Василю Васильовичу надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

   Міський голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 


