
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VI _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород                                        

                                           

Про  розгляд  подання  прокурора  міста Ужгород   

про  усунення порушень вимог  

Земельного кодексу України, Законів України 

«Про державний земельний кадастр»,  

«Про землеустрій» та іншого законодавства, 

 причин та умов, що їм сприяють. 

 

 

Розглянувши подання прокурора міста Ужгорода від 04.07.2014 року 

№74-4359вих. з приводу приведення у відповідність до вимог чинного 

законодавства пунктів 1.8 та 4.1 рішення ХХ сесії Ужгородської міської ради VI 

скликання №1228 від 14.03.2014 року «Про надання дозволів на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)», а саме невідповідність п.1.8 даного рішення діючому на момент 

прийняття  рішенню Ужгородської міської ради від 21.12.2010 року №56 «Про 

тимчасове призупинення безкоштовного виділення громадянам земельних 

ділянок», а також невідповідність п.4.1 даного рішення ст.. 79/1 Земельного 

кодексу України, ст..50 Закону України «Про землеустрій»,  

 

 міська рада В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Задовольнити  подання прокурора міста Ужгорода від 04.07.2014 року 

№74-4359вих. про  усунення порушень вимог Земельного кодексу України, 

Законів України «Про державний земельний кадастр», «Про землеустрій» та 

іншого законодавства, причин та умов, що їм сприяють. 

 2. Привести у відповідність п.1.8 та п. 4.1 рішення ХХ сесії Ужгородської 

міської ради VI скликання №1228 від 14.03.2014 року «Про надання дозволів на 

складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)», а саме: 

 - скасувати п. 1.8 рішення ХХ сесії Ужгородської міської ради VI 

скликання №1228 від 14.03.2014 року «Про надання дозволів на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)», яким гр. Лакатош Аллі Іванівні дано дозвіл на підготовку 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Сріблястій, 19 площею 0,0498 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель та спору з 

подальшою передачею її у власність; 

 - скасувати п. 4.1 рішення ХХ сесії Ужгородської міської ради VI 

скликання №1228 від 14.03.2014 року «Про надання дозволів на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)», яким гр. Лацко Марії Михайлівні дано дозвіл на підготовку 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Сидоряка, 3 площею 0,0477 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  з 

подальшою передачею її у власність.  

3. Дати дозвіл гр. Лацко Марії Михайлівні на підготовку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Сидоряка, 3 площею 

0,0477 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  з подальшою передачею її у власність. 

 4. Про наслідки розгляду подання та про вжиті заходи про усунення 

порушень вимог Земельного кодексу України, Законів України «Про державний 

земельний кадастр», «Про землеустрій» та іншого законодавства, причин та 

умов, що їм сприяють повідомити прокурора міста Ужгород у встановленому 

законом порядку.  

 

 

Секретар ради         В. Щадей 

 

 

     


