
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІ сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
08 липня 2021 року                    Ужгород                                  № 288 
           
           

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 2.10. рішення IV сесії міської ради VIII скликання 30.03.2021 

року № 143 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» викласти у наступній 

редакції: 

- Гр. Білавич Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,2124 га для  

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по Слов’янській набережній 

зі зміною цільового призначення. 

2. Відповідно до абзацу 2 пункту 1 Перехідних положень Земельного 

кодексу України внести зміни в пункт 1.16. рішення ХХХ сесії міської ради VІІ 

скликання 13.12.2018 року № 1353 «Про затвердження технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» в частині 

передачі у приватну власність, а саме надати згоду на оформлення земельної 

ділянки як спадкоємцю. 

3. У пункті 5 рішення XLVI сесії міської ради IV скликання 28.10.2005 

року № 704 «Про надання, відмову у наданні та приватизацію земельних 

ділянок» слова: «Мясищевій Марині Георгіївні, М’ясищевій Олені Георгіївні, 

Мясищевій Діані Петрівні, Баландяку Георгію Васильовичу» читати: 

«Мясищевій Марині Георгіївні, М’ясищевій Олені Георгіївні, Мясищеву 

Георгію Васильовичу». 

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

2.23. рішення L сесії міської ради VII скликання 23.07.2020 року № 2069 «Про 

надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 



відведення земельних ділянок» слова: «для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови» читати: «для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури». 

 

  5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


