
                             

                                     Доповнення 2 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: 

   

 6. У зв’язку з невідповідністю детальному плану території пункт 7.3. рішення 

V сесії міської ради V скликання від 27.10. 2010 року № 1637 «Про регулювання 

земельних відносин» в частині надання гр. Мацолі Михайлу Івановичу дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0629 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в кварталі індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава 

Мудрого, поз. 705 визнати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній 

редакції: 

- Гр. Мацолі Михайлу Івановичу надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по                  

вул. Собранецькій, поз. 167 з подальшою передачею її у власність. 

 7. Пункт 1.34. рішення XXIII сесії міської ради VII скликання від 15.05.2018 

року № 1082 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» у частині надання дозволу                   

гр. Мазуру Василю Васильовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 160 викласти в 

наступній редакції, а саме: слова «площею 0,0550 га» читати «площею 0,0600 га». 

 8. Пункт 1.35. рішення XXIII сесії міської ради VII скликання від 15.05.2018 

року № 1082 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» у частині надання дозволу гр. 

Кулінічу Олегу Олеговичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в районі вул. Собранецької, масив 2, поз. 161 викласти в 

наступній редакції, а саме: слова «площею 0,0550 га» читати «площею 0,0600 га». 

 

 

          9. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                   Б. Андріїв 

 


