
                             

                                     Доповнення до проекту рішення №______ 

 

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: 

   

12. У зв’язку з технічною помилкою у пункті 2.5. рішення XX сесії міської ради 

VII скликання від 22.02.18 № 1029 ««Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині 

надання дозволу гр. Шовш Олександру Людвіговичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, змінити написання слів, а саме: 

«Людвіговичу» читати «Людвіковичу». 

13. У пункті 3. 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 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» 

змінити написання площі земельної ділянки, а саме "площею 0,5125 га" читати 

"площею 0,4600 га". 

14. У пункті 1.2. рішення XVIII сесії міської ради VII скликання від 21.12.2017 

року № 952 «Про затвердження, надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» змінити написання 

назви земельної ділянки, а саме "в районі вул. Литовської - Іштвана Мартона" 

читати "в районі вул. Кишинівської - Іштвана Мартона". 

15.  Доповнити пункт 2.4. рішенням ХХVII сесії міської ради VІ скликання від 

19.02.2015 № 1651 «Про Порядок встановлення ставок орендної плати у м. Ужгороді 

за земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Ужгородської міської ради» 

наступним розділом: 

 

Категорія земель Вид цільового 

призначення 

Ставка орендної плати 

(% від нормативної 

грошової оцінки) 

Землі житлової та 

громадської забудови 

для будівництва і 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку з 

             

                3 



об’єктами торгово-

розважальної та 

ринкової 

інфраструктури 

 

 

16. Пункт 1.23. рішення XIV сесії .міської ради VII скликання від 25 липня 2017 

року № 732 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання гр. Митровці 

Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 0,0717 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в районі вул. 

Стефаника визнати таким, що втратив чинність. 

 

 

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

комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                   Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


