
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  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 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: 
    

 1.   Пункт 2.27. рішення XXII сесії міської ради  VI скликання від 
29.05.14 № 1325 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»  в частині надання             
гр. Кунинець Христині Федорівні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0906 га по  вул. Станційній, 58 
вважати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Кунинець Христині Федорівні надати дозвіл на складання технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку пл. 0,0906 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 
споруд по вул. Станційній, 58 з подальшою передачею її у власність. 

2. У пункті 1.4. рішення XXI сесії міської ради VI скликання «Про 
поновлення договорів оренди земельних ділянок» від 23.04.14 № 1284 в частині 
поновлення договору оренди фізичній особі – підприємцю Зацаринній Наталії 
Іванівні виправити технічну помилку, а саме « Фізичній особі – підприємцю 
Зацаринній Наталії Іванівні» читати «Гр. Зацаринній Наталії Іванівні». 

3. У пункті 1.63. рішення XX сесії міської ради VI скликання «Про 
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 
23.04.14 № 1231 в частині затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Калашнікову Валерію Миколайовичу виправити технічну 
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помилку у написанні ідентифікаційного номеру, а саме « 
2841919096» читати «2074721193». 

 4. Відповідно до ст.ст. 141,142 Земельного кодексу України припинити 
Обласній клінічній лікарні право постійного користування земельною ділянкою 
площею 3,2270 га по вул. Перемоги, 22 та вважати таким, що втратив чинність, 
Державний акт на право постійного користування № 2110100000-
0309070000001 від 12.01.2009 року серії ЯЯ № 104031. 

5. У пункті 2.21. рішення XXII сесії міської ради VI скликання «Про 
надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок» від 29.05.14 № 1325 в частині надання гр. Чучка 
Ользі Іванівні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки виправити технічну помилку, а саме «з подальшою 
передачею їх у власність» читати «з подальшою передачею її в оренду». 

6. П. 3.2. рішення XXII сесії міської ради  VI скликання від 29.05.14             
№ 1327 «Про надання та відмову у наданні дозволів на складання технічної 
документації щодо встановлення меж  земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) »  в частині щодо надання  гр. Реган Андрію Васильовичу дозволу 
на складання технічної документації на земельну ділянку пл. 0,0050 га по  вул. 
Тельмана, 17/3 вважати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній 
редакції: 

- гр. Реган Андрію Васильовичу надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0050 га для прибудови 
до власного житлового приміщення по вул. Тельмана, 17/3 з подальшою 
передачею її в оренду. 

7. Враховуючи клопотання Державної інспекції сільського господарства в 
Закарпатській області від 05.06.14 № 04/2402 відповідно до ст. 92 Земельного 
кодексу України п.п. 1.24.,1.25. рішення XX сесії міської ради VI скликання від 
19.12.13 № 1172 викласти в наступній редакції: 

1.24. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 
земельної ділянки площею 0,0006 га (кадастровий номер 
2110100000:53:001:0757) для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії по вул. Гвардійській, б/н та передати її в  оренду строком на ____ років.  

1.25. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго», ідент. 
код 00131529, земельної ділянки площею 0,0027 га (кадастровий номер 
2110100000:55:001:0401) для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії по вул. Волинській, б/н та передати її в оренду строком на ____ років. 

8. Враховуючи клопотання Державної інспекції сільського господарства в 
Закарпатській області від 05.06.14 № 04/2400 відповідно до ст.ст. 17,12,122 
Земельного кодексу України п. 1.26 рішення XX сесії міської ради VI 
скликання від 19.12.13 № 1172 про затвердження проекту землеустрою щодо  
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відведення земельної ділянки Державному архіву Закарпатської області 
площею 0,1832 га  по вул. Минайській, 14 «а» для будівництва і 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 
визнати таким, що втратив чинність. 

9. Враховуючи клопотання Державної інспекції сільського господарства в 
Закарпатській області від 05.06.14 № 04/2401 п. 1.23 рішення XX сесії міської 
ради VI скликання від 19.12.13 № 1172 про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення автотранспортному господарству Закарпатської обласної 
державної адміністрації  земельної ділянки площею 0,8717 га  по            
вул. Сріблястій, 1 для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього господарства визнати таким, що 
втратив чинність. 

10. Розглянувши звернення Департаменту міського господарства 
відповідно до ст. 129 Земельного кодексу України п.1.5 рішення XIX сесії 
міської ради VI скликання від 20.09.13 № 1056 вважати таким, що втратив 
чинність. 

11. Пункт 2.3. рішення XIX сесії міської ради  VI скликання від 02.08.13 
№ 1002 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок»  в частині надання гр. Івашковичу Володимиру 
Михайловичу дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,0021 га по  вул. Белінського,19 вважати таким, що 
втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Івашковичу Володимиру Михайловичу надати дозвіл на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку пл. 0,0021 га для 
обслуговування стаціонарного гаража № 30 по вул. Белінського,19 з 
подальшою передачею її у власність. 

12. Пункт 3. рішення XXII сесії міської ради VI скликання «Про зміни та 
скасування рішень міської ради» від 29.05.14 № 1323 викласти в наступній 
редакції: 

Припинити право постійного користування товариству з обмеженою 
відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Вектор» земельною ділянкою   
площею 0,28 га (кадастровий номер 2110100000:65:001:0055) та скасувати 
Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 
14.12.1999 року № 252 серії II - ЗК № 002229. 

13. У п. 2.2. рішення XX сесії міської ради VI скликання від 19.12.13            
№ 1178 «Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення» виправити технічну помилку а саме: «вул. Л.Толстого, 33 «а» 
читати  «вул. Л. Толстого, 33». 
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14. У пункті 1.23. рішення XX сесії міської ради VI скликання «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 
14.03.14 № 1231 в частині затвердження проекту відведення гр. Пензеник 
Наталії Василівні виправити технічну помилку, а саме: « та надати її в оренду 
строком на три роки до двадцять сьомого грудня 2017 року» читати «зі зміною 
цільового призначення». 

15. Пункт 1. рішення V сесії міської ради  V скликання від 15.10.10             
№ 1612 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації на 
земельні ділянки»  в частині надання дозволу гр. Митришин Оксані Юріївні на 
виготовлення технічної документації на земельну ділянку пл. 0,10 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по     вул. Гагаріна, 200 та земельної ділянки пл. 0,18 га для ведення 
особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, 200 вважати таким, що 
втратив чинність, викласти в наступній редакції: 

- Гр. Митришин Оксані Юріївні надати дозвіл на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Гагаріна, 200 та площею 0,1800 га для ведення особистого 
селянського господарства по вул. Гагаріна, 200. 

16. Пункт 1.3. рішення XIX сесії міської ради  VI скликання від 20.09.13             
№ 1050 «Про зміни та скасування рішень міської ради»  в частині внесення змін  
гр. Лакатош А.І. щодо слів «у власність» на слова «в оренду» вважати таким, 
що втратив чинність. Підпункт 3. у пункті 1.7. рішення XVII сесії міської ради  
VI скликання від 18.06.13 № 958  «Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок» в частині затвердження гр. Лакатош А.І. 
проекту відведення на земельну ділянку площею 0,0498 га по             
вул. Сріблястій, 19  доповнити наступним змістом: слова (крім п. 1.2.) читати 
(крім п.1.2., 1.7.). 

17. У пункті 1.8. рішення XXIII сесії міської ради VI скликання «Про 
припинення дії договорів оренди земельних ділянок» від 11.07.14 № 1384 в 
частині припинення дії договору оренди гр. Куштану Василю Миколайовичу 
виправити технічну помилку, а саме: « гр. Куштану Василю Васильовичу» 
читати «гр. Куштану Василю Миколайовичу». 

18. У п. 1.19. рішення XXIII сесії міської ради VI скликання від 11.07.14 № 
1362 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання дозволу 
гр. Рішко Ользі Михайлівні на розробку проекту відведення виправити 
написання цільового призначення, а саме: «для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального обслуговування» писати «для обслуговування 
входу до власного нежитлового приміщення». 

19. Доповнити рішення XXIII сесії міської ради VI скликання «Про 
затвердження матеріалів актуалізації звіту про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення» від 11.07.14 № 1368 
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в частині продажу гр. Яцуті Я.Ю. земельної ділянки площею 0,0667 га 
під торгово-офісними та складськими приміщеннями по вул. Радіщева, 1 
пунктом 6, а саме: 

 
«6. Дозволити здійснення розрахунків за придбання ділянки із 

розстроченням платежу до 11.07.2017 року за умови разової сплати 50% від її 
вартості з подальшою місячною сплатою залишку з урахуванням інфляції.» 

20. Пункт 1.19. рішення XXII сесії міської ради  VI скликання «Про 
надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок» від 29.05.14 № 1325 вважати таким, що втратив 
чинність. 

Доповнити  пункт 2 рішення XXII сесії міської ради  VI скликання «Про 
надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок» від 29.05.14 № 1325 підпунктом 2.37, а саме:  

2. Надати наступним фізичним особам дозвіл на розробку проектів 
відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність:  

2.37. Гр. Богдан Світлані Федорівні, ідент. номер 2815313440, земельної 
ділянки площею 0,0256 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Лавріщева, 16/5. 

21. Пункт 2.5. рішення XXII сесії міської ради  VI скликання від 29.05.14 
№ 1325 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок»  в частині надання            
гр. Будинській Оксані Василівні, ідент. номер 2788108388 дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0831 га по  
вул. Собранецькій,34 вважати таким, що втратив чинність, та викласти в 
наступній редакції: 

- Гр. Будинській Оксані Василівні надати дозвіл на складання технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку пл. 0,0831 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Собранецькій, 34 з подальшою передачею її у власність. 

22. Розглянувши клопотання Державної інспекції сільського господарства 
в Закарпатській області від 25.07.14 № 04/2965 п. 5.34.  рішення XXII сесії 
міської ради VI скликання від 29.05.14 № 1325 про відмову гр. Матею М.В. у 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,0756 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Теодора Ромжі, 3 залишити 
в силі. 

23. Розглянувши клопотання Державної інспекції сільського господарства 
в Закарпатській області від 04.08.14 № 04/3074 щодо приведення у 
відповідність п. 5.34. рішення XXIII сесії міської ради VI скликання від 11.07.14 
№ 1363 про відмову гр. Дубовцю В.С. у затвердженні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 
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2110100000:20:001:0257) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів в районі вул. Можайського,  пров. Весняний залишити 
в силі. 

24. У п. 1.11. рішення XVII сесії міської ради VI скликання від 31.05.13 № 
919 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок» в частині надання дозволу гр. Соколовій Аллі Йосипівні на 
розробку проекту відведення виправити написання цільового призначення, а 
саме: «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд» писати «для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі». 

25. У п. 8.5. рішення VII сесії міської ради VI скликання від 22.07.11            
№ 217 «Про регулювання земельних відносин» виправити технічну помилку а 
саме: слова «площею 0,001425» читати  «0,0030»,  слова «з подальшою 
передачею в сервітутне користування» читати «з подальшою подачею її в 
оренду». 

  
26. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

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


