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. У п. 1.9. рішення XX сесії міської ради VI скликання від 24.10.13
№ 1111 «Про зміни та скасування рішень міської ради» виправити технічну
помилку, а саме: «ТОВ «Злагода» читати «ПП ВКФ «Злагода».
2. Заява гр. Лишак Анастасії Миколаївни щодо скасування
п.п. 2.31,.2.32 рішення XXV сесії міської ради VI скликання від 12.09.14 № 1430
«Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок» в частині надання гр. Легач Я.І. та
гр. Антонову Р.Є. дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок пл.пл. 0,0099 га, 0,0099 га для будівництва індивідуальних
гаражів по пров. Університетському.
3. П. 1. рішення V сесії міської ради V скликання від 04.12.09 № 1314
«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації на земельні
ділянки » в частині щодо надання гр. Криськів Марії Федорівні дозволу на
виготовлення технічної документації на земельну ділянку пл. 0,07 га по
вул. Верховинській, 41 вважати таким, що втратив чинність, та викласти в
наступній редакції:
- Гр. Криськів Марії Федорівні надати дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0700 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по
вул. Верховинській, 41 з подальшою передачею її у власність.
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4. П. 1.2. рішення XX сесії міської ради VI скликання від 24.10.13
№ 1109 «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.
5. У п. 1.16. 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» виправити технічну помилку
у написанні цільового призначення, а саме: «для влаштування входу з метою
реконструкції квартири (для іншої житлової забудови)» писати «для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд».
6. На підставі рішення Ужгородського міськрайонного суду
від 22.07.2014 року пункт 4 рішення V сесії міської ради V скликання від
04.09.09 № 1228 «Про надання, відмову та приватизацію земельних ділянок» в
частині передачі гр. Прадід Івану Івановичу земельної ділянки пл. 0,10 га в
приватну власність по вул. Гагаріна, 171 вважати таким, що втратив чинність.
7. П. 1.36. рішення XXVI сесії міської ради VI скликання від 07.11.14
№ 1508 «Про затвердження та відмову у затвердженні проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок» доповнити словами: «та передати її в
постійне користування».
8. П. 7.8. рішення ІV сесії міської ради V скликання від 21.11.08
№ 891 «Про надання, відмову у наданні та приватизацію земельних ділянок»
вважати таким, що втратив чинність.
9. У п. 2.2. рішення XXIIІ сесії міської ради VI скликання від 11.07.14
№ 1366 «Про поновлення та відмову у поновленні договорів оренди земельних
ділянок» виправити технічну помилку у написанні цільового призначення, а
саме: «для розміщення тераси до власного кафе» писати «для будівництва
житлового офісного центру».
10. П. 2.4. 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. Кузьмі Павлу Павловичу дозволу на
складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для визначення кадастрового номеру
земельної ділянки пл. 0,0034 га по вул. Богомольця, б/н гараж № 89 вважати
таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції:
- гр. Кузьмі Павлу Павловичу надати дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0034 га для будівництва
індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н гараж № 89 з подальшою
передачею її у власність.
11. У п. 1.17. рішення XXII 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» виправити технічну помилку
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у написанні цільового призначення, а саме: «для обслуговування входу до
власного житлового приміщення» писати «для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови (під влаштованим входом та
обслуговування власного нежитлового приміщення)».
12. Клопотання Державної інспекції сільського господарства в
Закарпатській області, щодо приведення у відповідність рішення XVII сесії
міської ради VI скликання від 31.05.13 № 926 «Про поновлення договорів
оренди земельних ділянок» щодо поновлення ТОВ «СаТу» договору оренди
земельної ділянки площею 1,306 для будівництва торгового центру та
обслуговування ринку по вул. Минайській, 16 строком на 5 років.
13. Клопотання Державної інспекції сільського господарства в
Закарпатській області, щодо приведення у відповідність п. 1.3. рішення XX
сесії міської ради VI скликання від 19.12.13 № 1174 «Про поновлення договорів
оренди земельних ділянок» щодо поновлення ФОП Яворському І.М. договору
оренди строком на 10 років на земельну ділянку площею 0,0423 га по
вул. Перемоги, 35 під власним майном та для його обслуговування.
14. Пункт рішення виконкому від 26.02.97 № 26 «Про виділення,
приватизацію та продаж земельних ділянок» в частині передачі у приватну
власність гр. Сарканичу Юрію Григоровичу земельної ділянки пл. 0,10 га по
вул. Урожайній, 18 вважати таким, що втратив чинність.
15. Пункт 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 надання дозволу гр. Федоришиній Наталії Валеріївні на
виготовлення технічної документації на земельну ділянку площею 0,0498 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд по вул. Бачинського, 35 «а» вважати таким, що втратив чинність,
викласти в наступній редакції:
- Гр. Федоришиній Наталії Валеріївні надати дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0498 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд по вул. Бачинського, 35 «а» з подальшою передачею її у власність.
16. У п. 1.2. рішення XXVI сесії міської ради VI скликання від 07.11.14
№ 1509 «Про затвердження та відмову у затвердженні технічної документації
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» виправити
технічну помилку, а саме: «Гр. Кокіну Володимиру Олексійовичу» читати
«Фізичній особі - підприємцю Кокіну Володимиру Олексійовичу».
17. У п. 1.12. рішення XXVI сесії міської ради VI скликання від 07.11.14
№ 1507 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» виправити технічну помилку
у написанні цільового призначення, а саме: «для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд» писати «для роздрібної
торгівлі та комерційних послуг».

4
18. У п. 7.3. рішення V сесії міської ради V скликання від 27.10.10
№ 1637 «Про регулювання земельних відносин» слова «Сазонову Олександру
Миколайовичу» читати «Сазонову Олександру Олександровичу».
19. Пункт 2.7. рішення XXV сесії міської ради VI скликання від 12.09.14
№ 1433 «Про надання та відмову у наданні дозволів на складання технічної
документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
вважати таким, що втратив чинність.
20. Пункт 1.33. рішення IV сесії міської ради V скликання від 21.11.08
№ 891 «Про надання відмову у наданні та приватизацію земельних ділянок»
викласти в наступній редакції:
Фізичній особі – підприємцю Данч Тамарі Олександрівні затвердити
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0620 га для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 51 та надати в
оренду строком на 10 років.
21. У пункті 5.4. рішення VI сесії міської ради VI скликання від 03.06.11
№ 179 «По регулювання земельних відносин» в частині надання дозволу
дошкільному навчальному закладу № 21 «Ластовічка» загального розвитку
Ужгородської міської ради Закарпатської області на розробку проекту
відведення земельної ділянки площею 0,5225 га під будівлями та для їх
обслуговування по вул. Заньковецької, 87 «а» з подальшою передачею її в
постійне користування а саме: слова «площею 0,5225 га» читати «0,7016 га».
22. В зв’язку з технічною помилкою у п. 1.52 рішення XXVI сесії міської
ради VI скликання від 07.11.14 № 1508 «Про затвердження та відмову у
затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в
частині затвердження гр. Островка Т.Т. проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,0006 га по вул. Заньковецької, 3/16, а саме: слова
«з подальшою передачею її в оренду» читати «та надати її в оренду строком на
три роки до 07 листопада 2017 року.
23. Пункт 1 рішення V сесії міської ради V скликання від 27.11.09
№ 1297 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації на
земельні ділянки» в частині надання дозволу гр. Сандалон Бені Самойловичу
на виготовлення технічної документації на земельну ділянку пл. 0,06 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд по вул. Лелекача, 12 вважати таким, що втратив чинність, викласти в
наступній редакції:
- Гр. Сандалон Бені Самуіловичу надати дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0600 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд по вул. Лелекача, 12 з подальшою передачею її у власність.
24. У п.п. 1.55.,1.56., 1.57.,1.58 рішення XXVI сесії міської ради VI
скликання від 07.11.14 № 1508 «Про затвердження та відмову у затвердженні
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині
затвердження публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго»
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проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок слова «та надати її в
оренду стоком на 3 роки до сьомого листопада 2017 року» читати «та надати її
в оренду строком на 49 років до сьомого листопада 2063 року» та доповнити
наступним абзацом «Встановити розмір орендної плати за землю під об’єктами
енергетичної інфраструктури у розмірі 3% від нормативно грошової оцінки
землі».
25. Пункт 1.17. 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. Данюк О.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки пл. 0,0040 по пр. Свободи, 29 вважати таким, що втратив чинність.
26. Скасувати п. 1.21. рішення XX сесії міської ради VI скликання від
19.12.13 № 1169 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок».
27. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та
постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.).

Міський голова

В. Погорелов

