
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

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. Звернення Департаменту міського господарства про внесення змін у 

рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 18.10.2016 року № 414 «Про 

затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)» в частині затвердження Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Л.П.Я.» технічної документації виправити 

технічну помилку а саме: слова «надати в оренду строком на 20-25 років» 

читати «надати в оренду строком на 20 років до 18.10.2036 року». 

            2. В зв’язку з технічною помилкою у пункті 1.47. рішення VIII сесії 

міської ради VII скликання від 18.10.2016 року  № 412  «Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

затвердження гр. Стропко Марії Василівні та гр. Гібалі Наталії Михайлівні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки слова «передати її у 

власність» замінити на «передати її у спільну сумісну власність». 

3. Пункт 1.25. рішення VI сесії міської ради VII скликання від 30 серпня 

2016 року № 360 «Про затвердження, надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

надання гр. Демчинському Ігорю Валентиновичу земельної ділянки площею 

0,0885 га поз. 33 в районі вул. Собранецької визнати таким, що втратив 

чинність.  

 4. В зв’язку із змінами в законодавстві пункт 6.1. рішення V сесії міської 

ради VI скликання від 08.04.11 № 136 «Про регулювання земельних відносин» в 

частині надання гр. Андрашко Р.І. дозволу на складання технічної документації 

на земельну ділянку пл. 0,0185 га по вул. Гагаріна, 6/3 визнати таким, що 

втратив чинність та викласти в наступній редакції: 
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 - Гр. Андрашко Реґіні Іванівні надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0185 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Гагаріна, 6/3 (з подальшою передачею її у власність). 

 5. Пункт 2 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від  16 жовтня 

2015 року № 1861 «Про надання дозволу на підготовку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в районі вул. Собранецької (масив 1,2) 

учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання  гр. Лопачак 

М.Б. земельної ділянки площею 0,0750 га в районі вул. Собранецької (масив 2) 

поз. 117 «б» визнати таким, що втратив чинність.  

6. В зв’язку з проведенням геодезичної зйомки у пункті 4.5 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 об`єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку "Газда-2015" на розробку проекту відведення 

земельної ділянки площею 0,5382 га для обслуговування багатоквартирного 

будинку по пр. Свободи, 2 з подальшою передачею її у постійне користування 

слова «площею 0,5382 га» читати «площею 0,6048 га» . 

7. Припинити право постійного користування Ужгородському районному 

комітету товариству сприяння обороні України  в частині земельної ділянки  

площею 0,9700 га  по вул. Собранецькій, 147 «б». 

 

8. 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 


