
 

 

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. У зв`язку з уточненням цільового призначення земельної ділянки пункт 

3.2. рішення XXVIII сесії міської ради VII скликання від 30.10.2018 року                  

№ 1301 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» у частині надання дозволу 

Громадській організації «За активне життя» дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, слова "для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення " читати "для будівництва 

та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту". 

2. Визнати таким, що втратив чинність Державний акт на право 

постійного користування землею I-ЗК № 000395 від 02.04.1996 року виданий 

Закарпатському обласному підприємству електрозв’язку «Закарпаттелеком» на 

земельну ділянку площею 0,1400 га по вул. Володимирській. 

      3.  У зв’язку із розробленим та затвердженим детальним планом 

території в районі вул. Собранецької у пункті 1.38. 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 надання гр. Вегеш Павлу Павловичу 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. 183 слова «площею 0,0600 га» 

читати «площею 0,0602 га». 

 4. У зв’язку з технічною помилкою у пункті 1.27. рішення XXX сесії 

міської ради VII скликання 13.12.2018 року № 1353 «Про затвердження 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)», прізвище «Вайфаді» викласти в редакції: «Вайдафі». 



 5. Визнати таким, що втратив чинність пункт 11 рішення Ужгородської 

міської ради 30.10.2018 року № 1312 «Про зміни та скасування рішень міської 

ради»  в частині доповнення переліку, визначених об’єктів землеустрою для 

формування земельних ділянок комунальної власності, які плануються для 

винесення на земельні торги (аукціон), у рішенні VI сесії міської ради VII 

скликання від 30.08.2016 року № 374 «Про визначення об’єктів землеустрою 

для формування земельних ділянок комунальної власності, які плануються для 

винесення на земельні торги (аукціон)» земельною ділянкою пл. 0,0600 га по 

вул. Миколи Бобяка для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови. 

 

  4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


