
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ХVІІІ  сесія    VIІ _  скликання  
(2-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
  21 грудня 2017 року                     м. Ужгород                               № 936       

                                

 

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. У зв’язку з технічною помилкою у рішенні XXVII сесії міської ради VI 

скликання від 09.04.15 № 1662 «Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вулиці Загорської» в 

частині надання дозволу гр. Пасічнику Ярославу Васильовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, змінити написання прізвища та 

адреси проживання, а саме: слова «Пасічнику» читати «Пасічняку», слова «прож. по 

вул. ***» читати «прож. по вул. ***».  

2. На виконання рішення вищого спеціалізованого суду України пункт 5 рішення 

XXVII сесії міської ради VI скликання від 19.12.14 № 1589 вважати таким, що 

втратив чинність. 

 3. Відмовити гр. Боровицькому Валентину Валерійовичу та гр. Сеничу Віталію 

Васильовичу у внесенні змін до рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 

09.04.15 № 1663 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та 

родинам загиблих воїнів» у зв’язку із зайнятістю земельних ділянок. 

4. У п. 2.26. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 19.12.2014 року 

№ 1582 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» змінити написання цільового 

призначення земельної ділянки та її площі, а саме «для будівництва індивідуальних 
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гаражів» читати «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» та 

"площею 0,0039 га" читати "площею 0,0024 га". 

5. У зв’язку з технічною помилкою пункті 2.6. рішення XIII сесії міської ради VII 

скликання від 30.05.2017 року № 683 «Про затвердження та відмову у затвердженні 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» в частині затвердження ФОП Губковичу В.М. технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок доповнити наступним 

змістом, а саме: земельну ділянку (кадастровий номер 2110100000:17:001:0363 

площею 0,0105 га) перевести в землі запасу міста  (внести відповідні зміни до 

договору оренди від 13.08.2013 р. № 1616). 

6. На підставі звернення гр. Кондратьєва Євгенія Вікторовича пункт                            

4.30. рішення XIV сесії міської ради VII скликання від 25.07.2017 року  № 732  «Про 

надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» в частині відмови гр. Кондратьєву Євгенію 

Вікторовичу у наданні  дозволу на підготовку проекту землеустрою відведення 

земельної ділянки площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 

Баб’яка, б/н визнати таким, що втратив чинність та викласти у новій редакції: 

- Гр. Кондратьєву Євгенію Вікторовичу надати  дозвіл на підготовку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н з наступною передачею її у власність. 

7. У п. 1.1. рішення XII сесії міської ради VII скликання від 18.05.2017 року               

№ 636 «Про надання та відмову наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» виправити технічну помилку у  написанні 

цільового призначення, а саме: «для обслуговування споруд нежитлового 

призначення» читати «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі». 

8. У п. 1.5. рішення XII сесії міської ради VII скликання від 18.05.2017 року               

№ 636 «Про надання та відмову наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» виправити технічну помилку у написанні 

цільового призначення, а саме: «для обслуговування власного нежитлового 

приміщення, господарських будівель та споруд» читати «для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі». 

9. У п. 1.3. рішення XII сесії міської ради VII скликання від 18.05.2017 року                   

№ 636 «Про надання та відмову наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» виправити технічну помилку у  написанні 

цільового призначення, а саме: «для обслуговування власного нежитлового 

приміщення, господарських будівель та споруд» читати «для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі». 

10. У п. 1.8. рішення XII сесії міської ради VII скликання від 18.05.2017 року                

№ 636 «Про надання та відмову наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» виправити технічну помилку у  написанні 

цільового призначення, а саме: «для обслуговування власного нежитлового 

приміщення, господарських будівель та споруд» читати «для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі». 
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11. У п. 1.25. рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 29.11.2016 року 

№ 478 «Про затвердження та відмову у затвердженні проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» виправити технічну помилку у  написанні ПІП, а 

саме: «Фазекаш Наталії Тіводарівні» читати «Фазекаш Михайлу Васильовичу». 

12. У зв’язку зі смертю гр. Вовканець Івана Івановича пункт 5 рішення V сесії 

міської ради VII скликання від 14 липня 2016 року № 295 в частині надання                      

гр. Вовканець І.І. дозволу на складання технічної документації із землеустрою на 

земельну ділянку площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Єрмака, 46 визнати таким, що 

втратив чинність та викласти в наступній редакції: 

- гр. Вовканець Марії Михайлівні надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул.128-ї Бригади (вул. Єрмака), 46 з подальшою передачею її у власність. 

13. У п. 1.7. рішення XV сесії міської ради VII скликання від 12.09.2017 року                   

№ 773 «Про надання та відмову у наданні дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)» змінити написання адреси земельної ділянки, а саме «по                                          

вул. Міксата, 2» читати «по вул. Кальмана Міксата, 20». 

14. У зв’язку зі смертю гр. Бемак Михайла Васильовича пункт 1.12. рішення IX 

сесії міської ради VII скликання від 22 грудня 2016 року № 528 в частині 

затвердження технічної документації із землеустрою гр. Бемак М.В. на земельну 

ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 131 "а" визнати таким, що 

втратив чинність та викласти в наступній редакції: 

 - гр. Новаку М.М. затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 131 "а" з подальшою 

передачею її у власність. 

15. У зв’язку з проведенням геодезичної зйомки у пункті 1. рішення V сесії 

міської ради V скликання від 04.12.09 № 1314 «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації на земельні ділянки» в частині надання 

дозволу гр. Цигейка Ірині Іванівні на розробку технічної документації щодо 

передачі у приватну власність земельної ділянки площею 0,0287 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по                    

вул. Івана Павлова, 29 (Добролюбова, 35) слова «площею 0,0287 га» читати 

«площею 0,0315 га». 

16. У зв’язку із зміною місця проживання пункт 1.1. рішення X сесії міської 

ради VІІ скликання від 26.01.2017 року № 569 «Про затвердження, надання та 

відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання дозволу гр. Боготопову Павлу 
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Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по  

вул. Високій визнати таким, що втратив чинність. 

17. Відмовити об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "КУБІК" 

у внесенні змін до пункту 1.15. рішення XIII сесії міської ради VII скликання від 

30.05.17 № 681 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок». Залишити земельну ділянку в оренді. 

18. Відмовити гр. Кепші Сергію Івановичу у внесенні змін до пункту 1.4. 

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». 

19. Відмовити гр. Кепші Сергію Івановичу у внесенні змін до пункту 1.3. 

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». 

20. Відмовити гр. Щербатюк Олександрі Вікторівні у внесенні змін до пункту 

1.10. 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». 

21. Відмовити гр. Щербатюк Олександрі Вікторівні у внесенні змін до пункту 

1.2. 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». 

 

 

22. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та постійну 

комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                              Б. Андріїв 


