
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 _____  сесія    VI _  скликання  
 
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 
 

_________________                       м. Ужгород 

 
Про скасування п. п.  2.68,  2.69, 2.70  
рішення Ужгородської міської ради 
 07 листопада 2014 року №1507  
 «Про надання та відмову у наданні  
дозволів на розробку проектів землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок» 

 
 Розглянувши колективне звернення мешканців мікрорайону 
Легоцького від 21.05.2015 року, на підставі пропозиції громадської ради 
Ужгородської міської ради, керуючись ст.ст. 17, 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 20 Регламенту Ужгородської міської 
ради VІ скликання, затвердженого рішенням V сесії міської ради VІ 
скликання 08.04.2011 р. №149 (в редакції від 11.04.2014 року), 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Скасувати підпункти  2.68,  2.69, 2.70  рішення ХХVI сесії 
Ужгородської міської ради VI скликання 07 листопада 2014 року №1507 
«Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок», якими громадянам 
Алдобаєвій Любові Кузьмівні, Чурей Володимиру Володимировичу, 
Васильковській Валерії Вячеславівні надано дозволи на розробку проектів 
відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність по вул. 
Легоцького, б/н. 
 
  
 
Міський голова         В. Погорелов 



 
Пояснювальна записка 

«Про скасування п. п.  2.68,  2.69, 2.70 рішення Ужгородської міської ради 
 №1507 від 07 листопада 2014 року «Про надання та відмову у наданні  

дозволів на розробку проектів землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок» 

 
 Даний проект рішення підготовлений на підставі рішення громадської 
ради Ужгородської міської ради від 28.05.2015 року, яке було прийнято після 
розгляду колективного звернення мешканців мікрорайону Легоцького від 
21.05.2015 року, з приводу виділення  за рахунок зеленої зони 
багатоповерхового будинку №17 по вул. Легоцького трьох земельних ділянок 
під гаражі. Копія даного звернення було подано на ім’я Ужгородського 
міського голови 21.05.2015 року із вхідним номером КО-02036/0606. 

Оскільки, виділення земельних ділянок під гаражі за рахунок території 
загального користування, яка є одночасно зеленої зоною не відповідає 
містобудівній документації  Громадська рада Ужгородської міської ради 
прийняла рішення пропонувати Ужгородській міській раді розглянути на 
черговій сесії проект рішення про скасування п. п.  2.68,  2.69, 2.70  рішення 
Ужгородської міської ради №1507 від 07 листопада 2014 року «Про надання 
та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок», яким громадянам Алдобаєвій Любові 
Кузьмівні, Чурей Володимиру Володимировичу, Васильковській Валерії 
Вячеславівні надано дозвіл на розробку проектів відведення земельних 
ділянок з подальшою передачею їх у власність по вул. Легоцького, б/н. 
 
 
Голова Громадської ради 
Ужгородської міської ради      О. Пересоляк 
 
 
  


