
 

 

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. Пункт 1.1. рішення XXIII сесії міської ради VII скликання 15.05.2018 

року № 1083 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання дозволу 

громадській організації «Товариство угорської культури Закарпаття» на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0350 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на пл. Жупанатській, 11-12  визнати таким, що 

втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

 - Громадській організації «Товариство угорської культури Закарпаття» 

надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0202 га для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій на пл. Жупанатській, 12 прим.4 з 

подальшою передачею її в оренду. 

 2. У зв’язку з розробленням та затвердженням детального плану території 

в районі вул. Собранецької п. 1.7. рішення XVII сесії міської ради VII 

скликання від 09.11.2017 року № 808 «Про затвердження, надання та відмову у 

наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині надання гр. Ривак Сергію Йосиповичу дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької, масив 2, поз.188 слова «0,0600» читати 

«площею 0,0696 га». 

  3. Пункт 5.9. рішення IV сесії міської ради VI скликання від 11.02 2011 

року № 112 «Про регулювання земельних відносин» в частині надання Греко-



католицькій релігійній громаді (парафії) Свято-Успенської м. Ужгород-

Доманинці дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування культової споруди, в межах існуючого 

користування по вул. Стародоманинській, 5 (в постійне користування) 

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

 - Греко-католицькій релігійній громаді (парафії) Свято-Успенської                             

м. Ужгород-Доманинці надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,3208 га для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по                  

вул. Стародоманинській, 5 з подальшою передачею її в постійне 

користування. 

 4. У зв’язку із технічною помилкою у пункт 1.35. рішення XV сесії 

міської ради VII скликання від 12.09.2017 року № 771 «Про надання та відмову 

у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» в частині надання гр. Плоскіну Євгену Михайловичу 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів слова                                    

«по вул. Нововолодимирській, б/н» читати «по вул. Володимирській, б/н». 

 

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


