
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 IX сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07 вересня 2021 року                     Ужгород                                        № 422 

 

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 технічною помилкою, пункт 1.2. рішення VII сесії міської 

ради VIII скликання 08.07.2021 року № 281 «Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» викласти в наступній редакції: 

 - Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднанню земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій»: 

  Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0235)  площею 8,2177 га для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення по                           

вул. Марії Заньковецької з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

 2. У зв’язку з уточненням площі, у пункті 2.6. рішення VII сесії міської 

ради VIII скликання 08.07.2021 року № 279 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині надання дозволу гр. Рішко Василю Адальбертовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0039 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на площі Кирила 

і Мефодія, 2 «б» слова «площею 0,0039 га» читати «площею 0,0080 га». 

 3. У зв’язку з технічною помилкою, у пункті 2.4. рішення VII сесії міської 

ради VIII скликання 08.07.2021 року № 279 «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» цільове призначення : «для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд» читати «для іншої житлової 

забудови». 



4. Відмовити у внесенні змін до пункту 1.11. рішення LI сесії міської ради 

VII скликання 10.09.2020 року № 2086 «Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок», у зв’язку з відсутністю 

заяви на земельну ділянку набувача (відповідно до статті 118 Земельного 

кодексу України). 

  5. Припинити право постійного користування земельною ділянкою заводу 

«Ужгородприлад» площею 12 га для розміщення заводу згідно з Державним 

актом Б № 076204.   

6. У зв’язку з технічною помилкою, пункт 2.2. рішення I сесії міської ради 

VIII скликання 22.12.2020 року № 33 «Про надання та відмову у наданні згоди 

на складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості)» викласти в наступній редакції: 

- Гр. Єрка Юлії Йосипівні надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0347 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                         

вул. Василя Стефаника, 2/1 з подальшою передачею її у власність. 

 7. У зв’язку з неможливістю реалізації рішення, пункт 1.13. рішення IV 

сесії міської ради VIII скликання 30.03.2021 року № 141 «Про надання та 

відмову у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» вважати таким, що втратив чинність. 

 - Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення                    

гр. Гутай Емілу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Климента Тімірязєва з подальшою 

передачею її у власність. 

 8. У зв’язку з неможливістю реалізації рішення, пункт 1.12. рішення IV 

сесії міської ради VIII скликання 30.03.2021 року № 141 «Про надання та 

відмову у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» вважати таким, що втратив чинність. 

 - Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення                       

гр. Гутай Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Климента Тімірязєва з подальшою 

передачею її у власність. 

9. Припинити Закарпатській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі 

право постійного користування земельною ділянкою  (кадастровий номер 

2110100000:26:001:0211) площею 0,6 га з цільовим призначенням для 

будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту по                     

вул. Івана Франка, б/н. 

 

 10. 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 

 


