
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XIX_  сесія    VI _  скликання  
 (2-е пленарне засідання) 
 

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. Зміни до прийнятих рішень міської ради та виконкому: 
  

1.1.  Пункт 1.4. рішення XV сесії міської ради  VI скликання від 07.12.12 
№ 621 «Про надання дозволів на укладання короткострокових договорів 
сервітутного користування земельними ділянками»  в частині надання гр. Реган 
Андрію Васильовичу, ідент. номер ***, дозволу на укладання 
короткострокового договору сервітутного користування земельною ділянкою 
пл. 0,0050 га для обслуговування прибудови до власного житлового 
приміщення по вул. Тельмана, 17/3 вважати таким, що втратив чинність, та 
викласти в наступній редакції: 

- Гр. Реган Андрію Васильовичу ідент. номер *** надати дозвіл на 
складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, на  земельну 
ділянку пл. 0,0050 га по вул. Тельмана, 17/3. 

2.2.  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  гр. Бузаш Миколі 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. Лавріщева, 45 вважати таким, що втратив чинність, та викласти в 
наступній редакції: 

- Гр. Бузаш Миколі 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. Лавріщева, 45 з подальшою 
передачею її у власність. 

2.3. У рішенні виконкому Ужгородської міської ради народних депутатів 
від 26.02.97 № 26 "Про виділення, приватизацію та продаж земельних ділянок" 
в частині надання у приватну власність гр. Пінджолі І.М. земельної ділянки            
пл. 0,10 га по вул. Стародоманинській, 88, слова  " Пінджолі Ірині Михайлівні" 
викласти в редакції "Пінджолі Валентині Іванівні". 

2.4. У зв’язку з технічною помилкою у п. 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 
проекту землеустрою гр. Лакатош А.І.  слова " та передати її у власність" 
викласти в редакції "та надати її в оренду строком на п’ять років до 18 червня 
2018 року". 

2.5. У зв’язку з уточненням площі  п. 1 рішення XIV сесії міської ради VI 
скликання від 27.09.12 № 646 «Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання 
публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» дозволу на 
розробку проекту відведення земельної ділянки площею 0,0076 га для 
влаштування та обслуговування КТП  по вул. Новака, б/н викласти в наступній 
редакції:  

- Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» дозвіл на 
розробку проекту відведення земельної ділянки площею 0,0183 га для 
влаштування та обслуговування КТП та ЦРП по вул. Новака, б/н. 

2.6. Пункт 1.8. 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. Носа Ларисі Василівні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
пл. 14 кв.м. для розміщення малої архітектурної форми по вул. О. Кошового, 
б/н вважати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Носа Ларисі Василівні, 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 0,0014 га по вул. О. Кошового, б/н. 

2.7. У п. 3.1. 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)» виправити технічну помилку в 



написанні кадастрового номеру, а саме: (кадастровий номер 
2110100000:41:001:0158) писати (кадастровий номер 2110100000:41:001:0430 ). 

2.8. У п. 3.2. 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)» виправити технічну помилку в 
написанні кадастрового номеру, а саме: (кадастровий номер 
2110100000:41:001:0065) писати (кадастровий номер 2110100000:41:001:0429 ). 

2.9. П. 1.1. рішення XV сесії міської ради  VI 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 щодо надання гр. Коваленко Марті Степанівні, ідент. номер ***, 
дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право на земельну ділянку пл. 0,0217 га по вул. 
Перемоги, 46 вважати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній 
редакції: 

- Гр. Коваленко Марті Степанівні, ідент. номер ***, надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки             
пл. 0,0217 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Перемоги, 46 з подальшою передачею 
її у власність. 

2.10.  У зв’язку з технічною помилкою у п. 4.7. 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 
гр. Вайзер Агнесі Степанівні, ідент. номер ***, гр. Віраг Андрію 
Миколайовичу, ідент. номер ***, дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність по вул. 
Котловинній, 26 «б» слова «площею 0,0351 га» читати в наступній редакції 
«площею 0,1000 га». 

2.11. У зв’язку з технічною помилкою у п. 7 рішення IV сесії міської ради  
VI скликання від 11.02.11 № 112 «Про регулювання земельних відносин»  в 
частині передачі співвласникам житлового будинку гр. Ремез Ользі Іванівні, 
Рогач Світлані Миколаївні в спільну сумісну власність земельної ділянки             
пл. 0,10 га по вул. Гагаріна,188 викласти в наступній редакції: 

- Рогач Світлані Миколаївні, ідент. номер ***, Цигика Ользі Іванівні, 
ідент. номер 2705406748 пл. 0,20 га по вул. Гагаріна,188. 

2.12. У пункт 2.50. рішення IV сесії міської ради V скликання від 23.05.08 
№ 727 "Про надання, відмову у наданні та приватизацію земельних ділянок" та  
пункт  1.12. рішення XVII сесії міської ради VI скликання від 31.05.13 № 922 
"Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок," 
а саме: слова " Аварійно – рятувальному загону спеціального призначення 
Територіального управління МНС України в Закарпатській області" викласти в 
редакції "Аварійно - рятувальному загону спеціального призначення УДСНС   
України у Закарпатській області". 



2.13. П. 1 рішення V сесії міської ради  V скликання від 25.12.09 № 1337 
«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації на земельні 
ділянки »  в частині щодо надання    гр. Попович Одарці Павлівні, ідент. номер 
***, дозволу на виготовлення технічної документації на земельну ділянку пл. 
0,0493 га на пл. Бабушкіна, 11 вважати таким, що втратив чинність, та викласти 
в наступній редакції: 

- Гр.  Попович Одарці Павлівні, ідент. номер ***, надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки             
пл. 0,0493 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд на пл. Бабушкіна, 11 з подальшою передачею 
її у власність. 

2.14. У зв’язку з технічною помилкою у п. 8.9. рішення XII сесії міської 
ради VI скликання від 22.07.11 № 217 «Про регулювання земельних відносин» в 
частині надання гр. Каплару Василю Петровичу, ідент. номер ***, дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Другетів, 69 слова «площею 0,0100 га» читати в наступній редакції «площею 
0,0120 га». 

2.15. У зв’язку з технічною помилкою у п. 1.10. рішення XIX сесії міської 
ради VI скликання від 02.08.13 № 1001 «Про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині щодо 
затвердження проекту землеустрою  гр. Мателешко Марії Іванівні, викласти в 
наступній редакції: 

- Гр. Мателешко Марії Іванівні, ідент. номер ***, земельних ділянок 
загальною площею 0,0719 га (кадастровий номер 2110100000:17:001:0293 пл. 
0,0640; кадастровий номер 2110100000:17:001:0294 пл. 0,0079 га) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Перемоги, 56 «а» та передати їх у власність. 

2.16. У зв’язку з технічною помилкою у п. 1.14 рішення V сесії міської 
ради VI скликання від 08.04.11 № 136 «Про регулювання земельних відносин» в 
частині затвердження проекту відведення гр. Колотуха Івану Олексійовичу, 
ідент. номер ***, слова «по вул. Фединця, 3 (пл. Корятовича, 17/8)» читати в 
наступній редакції «на пл. Корятовича, 17/8». 

2.17. Скасувати п.п. 6.2.,6.3. рішення VI сесії міської ради VI скликання 
від 03.06.11 № 178 «Про Тимчасовий порядок встановлення обмеженого 
користування та укладання договору земельного сервітуту щодо земельних 
ділянок, які перебувають у розпорядженні Ужгородської міської ради».  

П. 8.6. вищезазначеного рішення привести у відповідність до ст. 100 
Земельного Кодексу України та викласти в наступній редакції: 

- Земельний сервітут підлягає державній реєстрації в порядку, 
встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно (на підставі 
подання прокуратури міста Ужгород від 15.08.13 № 72-6269 вих-13 « Про 
скасування та приведення у відповідність окремих частин рішення 
Ужгородської міської ради»). 



2.18. Згідно пункту а ст.ст. 141,142 Земельного кодексу Укриїни 
припинити Центральній міській клінічній лікарні право постійного 
користування земельною ділянкою площею 3,5353 га по вул. Грибоєдова,20. 
Державний акт серії ЯЯ № 104040 від 19.01.2009 року на право користування 
земельною ділянкою, вважати таким, що втратив чинність.   
   

3. 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 
 
 
 


