
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VIІІ сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                    Ужгород                                    № 358 
           
           

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 рішення 18 сесії Закарпатської обласної ради 7 скликання 

16.07.2020 року № 1771 «Про визначення статусу та перейменування 

Комунального вищого навчального закладу «Ужгородський музичний коледж 

імені Д.Є. Задора» Закарпатської обласної ради внести зміни до пункту 5.2. 

рішення 5 сесії Ужгородської міської ради 6 скликання 08.04.2011 року № 136 в 

частині назви, а саме слова «Ужгородському державному музичному училищу 

імені Д.Є. Задора» читати «Комунальному закладу «Ужгородський музичний 

фаховий коледж імені Д.Є. Задора» Закарпатської обласної ради.  

2. У зв`язку з неможливістю реалізації пункту 1.1. рішення XLVIII сесії 

міської ради VII скликання 04 червня 2020 року № 1988 «Про надання та 

відмову у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання дозволу гр. Рахівському Юрію 

Васильовичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0800 га  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Запорізької з 

подальшою передачею її у власність визнати таким, що втратив чинність та 

викласти у наступній редакції: 

  - Гр. Рахівському Юрію Васильовичу надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0899 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Василя Докучаєва з подальшою передачею її у власність. 

  3. Пункт 16. рішення XXXIX сесії міської ради VII скликання                         

05.09.2019 року № 1701 «Про зміни та скасування рішень міської ради» в 



частині надання дозволу гр. Семйон Михайлу Вікторовичу, як учаснику 

бойових дій, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0790 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Юрія Біровчака з 

подальшою передачею її у власність, викласти у наступній редакції: 

- Надати гр. Семйон Михайлу Вікторовичу, як учаснику бойових дій 

дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0705 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Стрільничної з подальшою 

передачею її у власність. 

 4. У пункті 2.78. рішення XXVI сесії міської ради VI скликання                        

07.11.2014 року № 1507 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» слова: «по 

вул. Грибоєдова» читати: «в районі вул. Олександра Грибоєдова-                           

пров. Тепличний». 

 5. У пункті 2.79. рішення XXVI сесії міської ради VI скликання                        

07.11.2014 року № 1507 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» слова: «по 

вул. Грибоєдова» читати: «в районі вул. Олександра Грибоєдова-                            

пров. Тепличний». 

 6. У пункті 2.80. рішення XXVI сесії міської ради VI скликання                        

07.11.2014 року № 1507 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» слова: «по 

вул. Грибоєдова» читати: «в районі вул. Олександра Грибоєдова-                            

пров. Тепличний». 

7. У пункті 1.2. рішення VI сесії міської ради VІІI  скликання 20.05.2021 

року № 196 «Про надання згоди на складання технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» слова                  

«в мкрн. Стефаника, поз. 144» читати «в районі вул. Гвардійської» та слова 

«площею 0,0998» читати «0,0650». 

 

  8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 


