
                                Доповнення до проекту рішення № 1486 
 

«Про зміни та скасування рішень міської ради» 
 

 
Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, 

враховуючи 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: 
    

26. Пункт рішення виконкому від 26.02.97 № 26 «Про виділення, 
приватизацію та продаж земельних ділянок» в частині передачі у приватну 
власність гр. Куберці Надії Михайлівні земельної ділянки пл. 0,055 га по            
вул. Дворжака, 29 вважати таким, що втратив чинність. 

27. П. 1.11. рішення XVII сесії міської ради VI скликання від 31.05.13             
№ 919 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо  
відведення земельних ділянок» в частині надання дозволу гр. Соколовій Аллі 
Йосипівні на розробку проекту відведення на земельну ділянку площею            
0,0045 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Фединця, 34 «а» вважати таким, що 
втратив чинність. 

28. П. 3.3. рішення XXV сесії міської ради VI скликання від 12.09.14           
№ 1430 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання             
гр. Голінка В.П., гр. Дудик Ю.С., гр. Голінка В.А. дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Горянській, 49 викласти в наступній редакції: 

- Гр. Дудик Юстині Степанівні та гр. Голінка Вікторії Анатоліївні надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 49 з наступною передачею 
її в спільну сумісну власність. 

29. Відповідно до ст.ст. 141,142 Земельного кодексу України припинити 
Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака право постійного 
користування земельною ділянкою площею 0,1927 га по             
вул. Електрозаводській, 39 та вважати таким, що втратив чинність Державний 



 2
акт на право постійного користування № 030923500026 від 12.10.2009 року 
серії ЯЯ № 104180. 

30. У п. 3.2. рішення XX сесії міської ради VI скликання від 24.10.13           
№ 1105 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок» виправити технічну помилку, а саме: слова 
«площею 0,1105 га» читати  «0,1000 га». 

31. В зв’язку з відчуженням майна п. 1.26. рішення XXI сесії міської ради 
VI скликання від 23.04.14 № 1284 «По поновлення договорів оренди земельних 
ділянок» вважати таким, що втратив чинність. 
 
 

 
 

 
Секретар ради                                                                                   В. Щадей 


