
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
 
Про зміни та скасування  
рішень міської ради 
 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, 
враховуючи рішення ХХІХ сесії ІV скликання Ужгородської міської ради від 4 
червня 2004 року № 313, 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: 
 
   

1.1.  Пункт 1.11. рішення XV сесії міської ради  VI скликання від 28.12.12 
№ 797 «Про надання дозволів на укладання короткострокових договорів 
сервітутного користування земельними ділянками»  в частині надання фізичній 
особі-підприємцю Щербатюк Олександрі Вікторівні, ідент. номер ***, дозволу 
на укладання короткострокового договору сервітутного користування 
земельною ділянкою пл. 0,0016 га для встановлення та обслуговування 
тимчасової споруди по пр. Свободи, б/н, земельної ділянки площею 0,0016 га 
для встановлення та обслуговування тимчасової споруди на пл. Кирила і 
Мефодія, б/н та земельної ділянки площею 0,0016 га для встановлення та 
обслуговування тимчасової споруди по вул. Заньковецької, б/н вважати таким, 
що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Фізичній особі-підприємцю Щербатюк Олександрі Вікторівні, ідент. 
номер ***, надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 
сервітуту, на  земельні ділянки площею 0,0016 га по пр. Свободи, б/н, площею 



0,0016 га на пл. Кирила і Мефодія, б/н площею 0,0016 га по вул. Заньковецької, 
б/н для встановлення та обслуговування тимчасових споруд. 

1.2.  Пункт 1.14. рішення XV сесії міської ради  VI скликання від 28.12.12 
№ 797 «Про надання дозволів на укладання короткострокових договорів 
сервітутного користування земельними ділянками»  в частині надання фізичній 
особі-підприємцю Буланову Леоніду Михайловичу, ідент. номер ***, дозволу 
на укладання короткострокового договору сервітутного користування 
земельною ділянкою пл. 0,0016 га для встановлення та обслуговування 
тимчасової споруди на пл. Фенцика, б/н вважати таким, що втратив чинність, та 
викласти в наступній редакції: 

- Фізичній особі-підприємцю Буланову Леоніду Михайловичу, ідент. 
номер ***, надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 
сервітуту, на  земельну ділянку площею 0,0016 га на  пл. Фенцика, б/н для 
встановлення та обслуговування тимчасової споруди. 

1.3. У зв’язку з технічною помилкою у п. 1.1. рішення XVII сесії міської 
ради VI скликання від 18.06.13 № 957 «Про затвердження технічної 
документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)» слова " Фердінант" викласти в редакції "Фердінанд". 

1.4. П. 1.1. рішення XI сесії міської ради  VI скликання від 09.12.11            
№ 351 «Про надання дозволів на складання технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну 
ділянку »  в частині щодо надання  в спільну сумісну власність гр. Солодко 
Галині Іванівні, ідент. номер ***, гр. Вакулі Марині Ласлівні, ідент. номер ***, 
та гр. Ліпаткіну Сергію Михайловичу, ідент. номер *** дозволу на складання 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право на земельну ділянку пл. 0,0610 га по  вул. Конопляній, 8 
вважати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- гр. Солодко Галині Іванівні, ідент. номер ***, гр. Вакулі Марині 
Ласлівні, ідент. номер ***, та гр. Ліпаткіну Сергію Михайловичу, ідент. номер 
***, надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  пл. 0,0610 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Конопляній, 8 з подальшою 
передачею її у спільну сумісну власність. 

1.5. П. 1.1. рішення XV сесії міської ради  VI скликання від 28.12.12             
№ 796 «Про надання дозволів на складання технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну 
ділянку »  в частині щодо надання  в спільну сумісну власність гр. Суран 
Володимиру Григоровичу, ідент. номер ***, гр. Суран Людмилі Гаврилівні, 
ідент. номер ***, гр. Волошиній Ользі Михайлівні, ідент. номер ***, гр. Шутко 
Мирославу Івановичу, ідент. номер *** дозволу на складання технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 



право на земельну ділянку пл. 0,10 га по  вул. Руській, 19 вважати таким, що 
втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- гр. Суран Володимиру Григоровичу, ідент. номер ***, гр. Суран 
Людмилі Гаврилівні, ідент. номер ***, гр. Волошиній Ользі Михайлівні, ідент. 
номер ***, гр. Шутко Мирославу Івановичу, ідент. номер ***, надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  пл. 0,1000 
га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Руській, 19 з подальшою передачею її у спільну 
сумісну власність. 

1.6.  У зв’язку з технічною помилкою внести зміни до пункту 1.18. 
рішення XIX сесії міської ради VI скликання від 02.08.13 № 1002 "Про надання 
дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок" а саме слова " площею 0,0007 га " замінити "площею 0,0012 га". 

1.7.  Пункт 1.10. рішення XV сесії міської ради  VI скликання від 28.12.12 
№ 797 «Про надання дозволів на укладання короткострокових договорів 
сервітутного користування земельними ділянками»  вважати таким, що втратив 
чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Фізичній особі-підприємцю Кепша Сергію Івановичу, ідент. номер 
***, надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 
сервітуту, на  земельні ділянки площею 0,0016 га по  вул. Перемоги, б/н, 
площею 0,0016 га на по вул. Перемоги, б/н для встановлення та обслуговування 
тимчасових споруд. 

1.8. П. 6.1. рішення VI сесії міської ради  VI скликання від 03.06.11             
№ 179 «Про регулювання земельних відносин »  в частині щодо надання             
гр. Кардаш Марії Степанівні, ідент. номер ***, дозволу на складання технічної 
документації на земельну ділянку пл. 0,0589 га по вул. Фучіка, 20 «а» вважати 
таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- гр. Кардаш Марії Степанівні, ідент. номер ***, надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки             
пл. 0,0589 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Фучіка, 20 «а» з подальшою 
передачею її у власність. 

1.9. П. 1.1. рішення XIV сесії міської ради  VI скликання від 27.09.12             
№ 642 «Про надання дозволів на складання технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну 
ділянку »  в частині щодо надання  гр. Бонь Ганні Василівні, ідент. номер ***, 
дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право на земельну ділянку пл. 0,0891 га по  вул. 
Дендеші, 59 вважати таким, що втратив чинність 

1.10. П. 1.6. рішення XIX сесії міської ради  VI скликання від 20.09.13            
№ 1049 «Про надання дозволів на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 



поширюється право сервітуту»  вважати таким, що втратив чинність, та 
викласти в наступній редакції: 

- ТОВ «Злагода», ідент. номер ***, поновити договори оренди земельних 
ділянок для обслуговування тимчасових споруд: 
- по пр. Свободи б/н (район автовокзалу) площею 0,001 га; 
- по вул. Перемоги, б/н, площею 0,001 га; 
- по вул. Заньковецької, б/н, (біля магазину «Клас») площею 0,001 га, 
- по вул. Джамбула, б/н (район ринку) площею 0,020 га; 
- по вул. Грушевського – вул. Минайській (біля магазину «Осетія») площею 
0,001 га; 
- по вул. Корятовича, б/н,(біля енергонагляду) площею 0,001 га; 
- по вул. Кирила і Мефодія б/н, площею 0,002 га; 
- по вул. Заньковецької, б/н (район ринку) площею 0,002 га. 

Строком на 2 роки до 25 жовтня 2018 року. 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 

постійну комісію з питань раціонального використання земельних ресурсів 
міста (Доктор О.О.). 
 
 
Міський голова                                                                       В. Погорелов 
 
 
 


