
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _IX_  сесія    VІI _  скликання 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22 грудня 2016 року                 м. Ужгород                                 № 535                           

          

 

Про зміни та скасування  

рішень міської ради 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, на 

підставі рішення ХХІХ сесії міської ради ІV скликання від 4 червня 2004 року 

№ 313 «Про генеральний план міста», яким  затверджено генеральний план 

забудови міста Ужгорода, 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 1.19. рішення II сесії міської ради VII скликання від 21.04.16  

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» викласти в новій редакції: 

- гр. Афанасьєву Максиму Юрійовичу  надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд ділянки  по вул. Івана Франка, 1 «б», котедж 1 з подальшою передачею 

її у власність. 

2. В зв’язку з уточненням площі  у п. 2.10 рішення II сесії міської ради VII 

скликання від 21.04.16  № 182  «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

надання дозволу гр. Попович Михайлу Михайловичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. І. Франка,1 «б», котедж 3 з подальшою передачею її у власність, а саме: 

слова «0,0279 га» читати «0,0435 га». 

3. Припинити право постійного користування Закарпатській філії ПАТ 

«Укртелеком» в частині земельної ділянки площею 0,0740 га  по                                

вул. Загорській, 12 (ділянка № 1 згідно державного акту). 

4. Пункт 1.1. рішення IV сесії міської ради V скликання від 05.02.2008 р. 

№ 621 «Про надання земельних ділянок» в частині надання                                 
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гр. Полак Надії Іванівни земельної ділянки площею 0,0729 га в районі 

вулиці Загорської поз. 209 викласти в наступній редакції: 

 - гр. Полак Надії Іванівни надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0729 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вулиці Загорської поз. 209 з подальшою передачею її у власність. 

5. У пункті  1.4. рішення III сесії міської ради VII скликання від 31 травня 

2016 року № 239  «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок» в 

частині поновлення  гр. Чумі Михайлу Михайловичу договору оренди на 

земельну ділянку площею 630 кв.м. для городництва по вул. Жатковича 

строком на 5 років виправити площу а саме: слова «630 кв.м.» читати                   

«0,0580 га». 

6. Відмовити гр. Маєрчику Павлу Степановичу у внесенні змін до пункту 

1.29. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 9 листопада 2015 року 

№ 1885 «Про затвердження та відмову у затвердженні проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок». 

 7. У п. 3.1. рішення VI сесії міської ради VII скликання від 31.08.16          

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання ОСББ 

«Ракоці 16» дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки виправити технічну помилку у написанні цільового 

призначення, а саме: «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Ф. Ракоці, 16 » писати «для 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Ф. Ракоці, 16». 

8. Пункт 1.7. рішення V сесії міської ради VII скликання від 14.07.16       

№ 280 «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. Михайлишину Руслану Ярославовичу  надати дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  щодо відведення земельної ділянки  

площею 0,0022 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                

пр. Свободи, 45 прим. 49 з подальшою передачею її в оренду. 

 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І.Ю. та постійну комісію з питань регулювання 

земельних відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


