
                                Доповнення до проекту рішення № 1406 
 

«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 24. рішення XXІ сесії міської ради  VI скликання від 23.04.14 № 
1299 «Про зміни та скасування рішень»  в частині щодо надання             
гр. Никифорчин Жанні Йосипівні, ідент. номер 2829222242, дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки             
пл. 0,0009 га для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров’я  та соціальної допомоги по вул. Минайській, 5 прим. № 3,4 вважати 
таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Никифорчин Жанні Йосипівні, ідент. номер 2829222242, надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки             
пл. 0,0009 га для облаштування входу з метою реконструкції власних квартир 
по вул. Минайській, 5 прим. № 3,4 з подальшою передачею її в оренду. 

27. Доповнити пункт 1.39. рішення XX сесії міської ради VI скликання 
«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
від 19.12.13 № 1172 в частині затвердження проекту землеустрою департаменту 
міського господарства, ідент код 36541721 земельної ділянки площею 0,0014 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. О. Кошового, б/н 
наступним змістом: 

«З подальшою предачею даної земельної ділянки у сервітутне 
користування гр. Носа Ларисі Василівні» 

28. Пункт 3.1. рішення ХХІ сесії міської ради  VІ скликання від 23.04.14             
№ 1286 «Про надання дозволів на складання технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»  в частині 
надання дозволу гр. Кирлик Василю Михайловичу на складання технічної 
документації на земельну ділянку площею 0,0896 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Сливовій, 30 вважати таким, що втратив чинність та викласти в наступній 
редакції: 



 2
- Гр. Кирлик Василю Михайловичу надати дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,0896 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Сливовій, 30 з подальшою передачею 
її у власність. 

29. П. 2.16.  рішення XХ сесії міської ради VI  скликання «Про надання 
дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок» від 19.12.13 № 1169 в частині надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Старокожко Тетяні Михайлівні, ідент. код 0911501962,             
адресу земельної ділянки «по вул. Мукачівській, 63» замінити на             
«по вул. Мукачівській, 63/3». 

30. Пункт 3.17.  рішення LI сесії міської ради IV  скликання «Про 
надання, відмову у наданні та приватизацію земельних ділянок» від 22.03.06 р. 
№ 926 в частині надання дозволу на підготовку проекту відведення земельної 
ділянки приватному підприємцю Ломазі Олександру Степановичу, адресу 
земельної ділянки «по вул. Фединця, 52» замінити на            
«по вул. Фединця, 52 «а»». 

31. Пункт 1.2.2. рішення ХV сесії міської ради  VІ скликання від 07.12.12             
№ 736 «Про надання дозволів на складання технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну 
ділянку»  в частині надання дозволу гр. Лялько Михайлу Васильовичу на 
виготовлення технічної документації на земельну ділянку пл. 0,0152 га під 
власним майном та для його обслуговуванння по вул. Минайській, б/н вважати 
таким, що втратив чинність та викласти в наступній редакції: 
- Гр. Лялько Михайлу Васильовичу надати дозвіл на складання технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0152 га під власним майном та для 
його обслуговуванння по вул. Минайській, б/н з подальшою передачею її в 
оренду.                            
 

 
 

 
Секретар ради                                                                                   В. Щадей 


