
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XIII_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 травня 2017 року                 м. Ужгород                                   № 695                           

         

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 2.14. рішення XXI сесії міської ради VI скликання від 17.04.14 № 

1282 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» визнати таким, що втратив чинність та викласти 

в наступній редакції: 

 - Гр. Гомбош Марії Федорівні надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) пл. 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Урожайній, 48 а з подальшою передачею її у власність. 

 2. Пункт 26. рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 29.11.16 № 

491 «Про зміни та скасування рішень міської ради» визнати таким, що втратив 

чинність та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Юнгвірт Богдану Віталійовичу надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) пл. 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Урожайній, 48 а з подальшою передачею її у власність. 

 3. У зв’язку з смертю гр. Михалко Василя Михайловича учасника АТО 

пункт 1.30.  рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 29.11.16  № 476 

визнати таким, що втратив чинність та викласти в наступній редакції: 
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- гр. Михалко Світлані Георгіївні, як дружині загиблого 

надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

земельну ділянку (кадастровий номер 2110100000:55:001:0576)  площею 0,0602 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в районі вул. Тютюнової, поз. 42 з подальшою передачею її 

у власність. 

 4. У зв`язку з неможливістю реалізації пункт 1. 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 дозволу гр. Андрущакевич Руслану 

Степановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0700 га поз. 249 «а» з подальшою передачею її у власність 

визнати таким, що втратив чинність. 

 5. Пункт 2.12. рішення XI сесії міської ради VII скликання від 26.01.2017 

року № 570 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» у частині надання дозволу 

гр. Ковачу Віктору Бернатовичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Минайській, б/н викласти в наступній 

редакції а саме: слова «під плямою забудови» читати «площею 0,0100 га». 

 6. У зв`язку з неможливістю реалізації пункт 1. 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 дозволу гр. Бурчик Андрію Дмитровичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0700 га поз. 36 «а» з подальшою передачею її у власність визнати таким, що 

втратив чинність. 

 7. В зв’язку зі смертю пункт 2 рішення IV сесії міської ради V скликання 

від 11.07.2008 року № 777 «Про надання дозволів на підготовку проектів 

відведення земельних ділянок» в частині надання дозволу гр. Яковчуку Івану 

Івановичу на підготовку проекту відведення земельної ділянки площею 0,065 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в кварталі індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава Мудрого, 

поз. 101 визнати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

 - Гр. Яковчук Ганні Іванівні, як спадкоємцю надати дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0650 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в кварталі індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава Мудрого,                    

поз. 101 (вул. О. Гончара, 6) з подальшою передачею її у власність. 

 8. Відмовити гр. Левицької Оксани Петрівни у внесенні змін в   рішення II 

сесії міської ради VII скликання від 21.04.2016 року № 192 «Про затвердження 

матеріалів актуалізації звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки  
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несільськогосподарського призначення», залишити в силі попереднє рішення 

міської ради.  

 9. У пункті 1.11. 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» виправити технічну помилку 

у написанні цільового призначення, а саме: «для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку» писати «для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови». 

 10. Відмовити гр. Пораді Надії Володимирівні у внесенні змін до пункту 

1.2.  рішення IV сесії міської ради V скликання від 18.12.08 № 946 «Про 

надання земельних ділянок» у зв’язку із діючим мораторієм на виділення 

вільних земельних ділянок. 

 11. Внести зміни у пункт 1.6. рішення XXVII сесії міської ради VI 

скликання від 19.12.14 № 1586 «Про поновлення договорів оренди земельних 

ділянок» у частині поновлення  фізичній особі-підприємцю Степурі Олександру 

Олеговичу договору оренди на земельну ділянку площею 25 кв.м. по                      

вул. Грушевського, 43/17, а саме: слова «фізичній особі-підприємцю» читати 

«громадянину». 

 12. Пункт 2 рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 18.10.2016 

року № 411 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині щодо його назви 

вважати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Бреньо Наталії Федорівні  надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0330 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по                      

вул. Панькевича, 41 "а" з подальшою передачею її у власність. 

 13. У зв’язку з технічною помилкою пункт 1.7. рішення VIII сесії міської 

ради VII скликання «Про затвердження технічної документації щодо 

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

наступними словами: «кадастровий номер 2110100000:59:001:0380 площею 

0,0089 га». 

 14. Пункт 2.14. рішення XI сесії міської ради VII скликання від 26.01.2017 

року № 570 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» у частині надання дозволу 

гр. Дикун Юрію Юрійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Минайській, б/н викласти в наступній редакції а 

саме: слова «під плямою забудови» читати «площею 0,0100 га». 

 15. У зв’язку з уточненням площі  у п. 2.2. рішення VIII сесії міської ради 

VII скликання від 29.11.2016 року  № 479  «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на складання технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)» в частині надання дозволу                           

гр. Кепші Сергію Івановичу на складання технічної документації щодо 
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встановлення меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Заньковецької, 77 «г» з подальшою передачею її в 

оренду, а саме: слова «10,9 кв.м.» читати «0,0016 га». 

 16. У зв’язку з уточненням площі  у п. 2.1. рішення VIII сесії міської ради 

VII скликання від 29.11.2016 року  № 479  «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на складання технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)» в частині надання дозволу                           

гр. Кепші Сергію Івановичу на складання технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по пр. Свободи, 4 «а» з подальшою передачею її в оренду, а 

саме: слова «10,9 кв.м.» читати «0,0016 га». 

 17. Пункт 2.7. рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 

29.11.2016 року № 477 «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. Ведерніковій Валентині Луківні  надати дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0604 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Олександра Попадинця, 7 (Плеханова) з подальшою передачею її у власність. 

 18. Відмовити Попович Інні Іванівні у внесенні змін до пункту 1.73. 

рішення XX сесії міської ради VI скликання від 19.12.13 № 1172 «Про 

затвердження та відмову у затвердженні проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» у зв’язку із попереднім прийнятим рішенням 

про поділ земельної ділянки. 

 19. 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. Свистак М.В. земельної ділянки площею 0,0750 га поз. 37 в районі                         

вул. Собранецької (масив 2) поз. 116 «б» визнати таким, що втратив чинність. 

 20. Пункт 1 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. Тарновецькому В.І. земельної ділянки площею 0,0700 га в районі                            

вул. Собранецької (масив 1) поз. 19 «а» визнати таким, що втратив чинність. 

 21. У пункті 1.1. рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 

29.11.16 № 477 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» виправити технічну 

помилку у написанні цільового призначення, а саме: «для будівництва та 

обслуговування господарських будівель та споруд » писати «для будівництва та 

обслуговування закладу побутового обслуговування». 
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 22. Відмовити гр. Покорбі Ганні Василівні у внесенні змін до пункту 

1.33. рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 29.11.16 № 478 «Про 

затвердження та відмову у затвердженні проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» залишити в силі рішення міської ради.  

 23. У зв’язку з технічною помилкою  у п. 1.1. рішення II сесії міської ради 

VII скликання від 21.04.2016 року  № 189  «Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок», а саме: слова «Кооператив по експлуатації колективних 

гаражів « Жигулі 2» читати «Обслуговуючому кооперативу «Кооператив по 

експлуатації колективних гаражів « Жигулі 2». 

 24. Відмовити гр. Калиничу Михайлу Юрійовичу  у внесенні змін до 

пункту 2.1. рішення VI сесії міської ради VII скликання від 30.08.2016 року № 

359 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» залишити в силі рішення 

міської ради. 

 25. Пункт 2.19. рішення II сесії міської ради VII скликання від 21.04.2016 

року № 182 «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. Товтик Наталії Степанівні  надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0716 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по          

вул. Дендеші, 98 з подальшою передачею її у власність. 

 26. Відмовити Закарпатському обласному благодійному фонду дітей сиріт 

та інвалідів «Співчуття» у зменшенні розміру ставки орендної плати на 

земельну ділянку на підставі зауважень департаменту міського господарства. 

27. У зв’язку з технічною помилкою  у п. 5 рішення X сесії міської ради 

VII скликання від 26.01.2017 року  № 570  «Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок», а саме: слова «2,4581 га» читати «2,4574». 

 28. У зв’язку з технічною помилкою  у п. 1.13 рішення X сесії міської 

ради VII скликання від 26.01.2017 року  № 570  «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на складання технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)», а саме: слова                                                    

«по вул. Антонівській, 18» читати «по вул. Антонівській, 18 «а». 

 

29. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


