
                                Доповнення до проекту рішення № 1295 
 

«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: 
    

 5.   Рішення XXI сесії міської ради VI скликання від 23.04.14 № 1289 
«Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення» доповнити пунктом 
наступного змісту «Продати фізичній особі-підприємцю Анікеєвій Ганні 
Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0049 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Мукачівській, 59»  

6. Виключити п. 3 у рішенні XXI  сесії міської ради VI скликання             
«Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про експертну             
грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення»             
щодо затвердження матеріалів актуалізації звіту про експертну            
грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:002:0144) 
площею 0,0015 га на пл. Ш. Петефі, 21/3, що підлягає викупу            
гр. Баренблат Ігорем Олександровичем, ідент. номер ***. 

7. Пункт 2.8. рішення XIX сесії міської ради VI скликання від 02.08.13             
№ 1005 «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок право комунальної власності на які підлягає 
державній реєстрації» в частині земельної ділянки площею 6,5 кв.м. по             
вул. Заньковецької, 3/16 вважати таким, що втратив чинність. 

8. Пункт 2 рішення V сесії міської ради  V скликання від 29.11.09             
№ 1297 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації на 
земельні ділянки»  в частині надання дозволу гр. Брензович Марії Юріївні на 
виготовлення технічної документації на земельну ділянку пл. 0,10 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Стародоманинській, 26 викласти в наступній редакції: 

- Гр. Брензович Марії Юріївні, ідент. номер ***, надати дозвіл на 
складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості на земельну ділянку 
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пл. 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Стародоманинській, 26. 

9. Абзац 3 пункту 2 рішення XXXIV сесії міської ради III скликання 
«Про надання та приватизацію земельних ділянок» від 26.10.01  викласти в 
наступній редакції: 

Товариству з додатковою відповідальністю «Геліос», ідент. код ***, та 
Закритому акціонерному товариству «Дар Сонця» надати земельну ділянку 
площею 0,4604 га в спільне користування у рівних долях по вул. Шумній, 25. 

10. У пункті 1.47. рішення XX сесії міської ради VI скликання «Про 
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 
14.03.14 № 1231 в частині затвердження приватному підприємству виробничо-
комерційній фірмі «Злагода» проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, виправити технічну помилку у написанні кадастрового номеру, а саме 
(кадастровий номер 2110100000:15:001:0043) читати (кадастровий номер 
2110100000:15:001:0163). 

11. У пункті 1.49. рішення XX сесії міської ради VI скликання «Про 
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 
14.03.14 № 1231 в частині затвердження приватному підприємству виробничо-
комерційній фірмі «Злагода» проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, виправити технічну помилку у написанні кадастрового номеру, а саме 
(кадастровий номер 2110100000:18:003:0011) читати (кадастровий номер 
2110100000:18:001:0117). 

12. У пункті 1.50. рішення XX сесії міської ради VI скликання «Про 
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 
14.03.14 № 1231 в частині затвердження приватному підприємству виробничо-
комерційній фірмі «Злагода» проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, виправити технічну помилку у написанні кадастрового номеру, а саме 
(кадастровий номер 2110100000:19:002:0010) читати (кадастровий номер 
2110100000:19:001:0170). 

13. У пункті 1.51. рішення XX сесії міської ради VI скликання «Про 
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 
14.03.14 № 1231 в частині затвердження приватному підприємству виробничо-
комерційній фірмі «Злагода» проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, виправити технічну помилку у написанні кадастрового номеру, а саме 
(кадастровий номер 2110100000:02:002:0029) читати (кадастровий номер 
2110100000:02:001:0200). 

14. У пункті 1.52. рішення XX сесії міської ради VI скликання «Про 
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 
14.03.14 № 1231 в частині затвердження приватному підприємству виробничо-
комерційній фірмі «Злагода» проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, виправити технічну помилку у написанні кадастрового номеру,            
а саме (кадастровий номер 2110100000:15:002:0015) читати (кадастровий номер 
2110100000:15:001:0162). 
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15. Пункт 1.1. рішення XIX сесії міської ради VI скликання від 02.08.13 

№ 992 «Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок» в частині 
припинення гр. Папп Олені Борисівні дії договору оренди на земельну ділянку 
площею 15,5 кв.м. по вул. Минайській, 8/48 вважати таким, що втратив 
чинність. 

16. Рішення XIV сесії міської ради VI скликання «Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 
27.09.12 № 646 в частині надання публічному акціонерному товариству 
«Закарпаттяобленерго», ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,0076 для 
влаштування та обслуговування КТП по вул. Новака викласти в наступній 
редакції: « земельної ділянки площею 0,0183 га для влаштування КТП та ЦРП 
по вул. Новака, б/н» з наступною передачею її в оренду. 

17. У зв’язку з технічною помилкою пункт 1.2.  рішення XXI сесії міської 
ради VI скликання від 17.04.14 № 1282 «Про надання дозволів на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою приватному підприємству «Вітана», 
ідент. код ***, щодо відведення  земельної ділянки площею 0,0220 га під 
власним нерухомим майном по вул. Волошина, 4 викласти в наступній редакції: 

- Приватному підприємству «Вітана», ідент. код ***, земельної ділянки 
площею 0,0220 га для обслуговування та реконструкції  власного нерухомого 
майна по вул. Волошина,8.  

18. На клопотання Державної інспекції сільського господарства в 
Закарпатській області від 08.02.14 № 04/531/2 щодо приведення у відповідність 
рішення XVII сесії міської ради VI скликання від 31.05.13 № 919 «Про надання 
дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок» скасувати п. 1.15. в частині надання дозволу гр. Сентімрей Н.В. на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0411 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Буковій, 2 з подальшою передачею в оренду. 

19. На клопотання Державної інспекції сільського господарства в 
Закарпатській області від 08.02.14 № 04/532/1 щодо приведення у відповідність 
рішення XVII сесії міської ради VI скликання від 29.03.13 № 865 «Про надання 
дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок» скасувати п. 1.42. в частині надання дозволу гр. Щербі М.В. на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,14 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в районі вул. Букової з подальшою передачею в оренду. 

20. В зв’язку з технічною помилкою п. 1.1. рішення XX сесії міської ради 
VI скликання «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок» від 
14.03.14 № 1232 в частині поновлення гр. Піпаш Т.В. договору оренди на 
земельну ділянку пл. 32 кв.м. по пр. Свободи, 31/2 вважити таким, що втратив 
чинність. 
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21. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.). 
 
Секретар ради                                                                                   В. Щадей 


