
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXIII   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
11 липня 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1374_                         
 
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 1.3. рішення XIX сесії міської ради VI скликання від 20.09.13 
№ 1054 «Про надання дозволів на складання технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» викласти в 
наступній редакції: 

- Гр. Попадинець Людмилі Володимирівні ідент. номер 1741806968 як 
спадкоємцю Попадинець Івана Івановича, якому передано земельну ділянку в 
приватну власність  (рішення міськвиконкому від 26.11.1997 р. № 177) 
земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Далекій, 17. 

2. Пункт 1.17. рішення XI сесії VI скликання «Про затвердження проектів 
відведення земельних ділянок» в частині затвердження  проекту відведення 
приватному акціонерному товариству «Закарпатліс», ідент. код 20455211, 
земельної ділянки пл. 0,51 га для розміщення рокарію-об’єкта природно-
заповідного фонду по вул. Собранецькій, 60 вважати таким, що втратив 
чинність. 

3. У п. 2.26. рішення XXI сесії міської ради VI скликання від 17.04.14            
№ 1282 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок» в частині надання дозволу на розробку проекту 
відведення гр. Повханич Єлізаветі Антонівні виправити технічні помилки а 
саме: «Єлізаветі» читати «Єлизаветі», «вул. М.Кам’яна, 4 «а» читати             
«вул. Малокам’яна, 4 «а». 
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4. Пункт 1.82. рішення XX сесії міської ради  VI скликання від 19.12.13             

№ 1172 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок»  викласти в наступній редакції: 

Управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській 
області земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:22:001:0079) 
площею 0,2000 га, для будівництва багатоквартирного будинку в районі вул. 
Легоцького – Тлехаса, та надати її в постійне користування з наступною 
передачею її в державну власність. 

Уповноважити в.о. міського голови на підписання акту прийому передачі 
земельної ділянки із комунальної в державну власність. 

5. Пункт 1.1. рішення XII сесії міської ради  VI скликання від 24.05.12             
№ 522 «Про надання дозволів на складання технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну 
ділянку»  в частині надання дозволу гр. Дерев’янко Ганні Іванівні на складання 
технічної документації на земельну ділянку пл. 0,10 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Кобилянської, 8 вважати таким, що втратило чинність. 

- Гр. Дерев’янко Ганні Іванівні, ідент. номер 1298418507, надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Кобилянської, 8. 

6. В зв’язку з уточненням площі пункт 4.1.  рішення XX сесії міської ради 
VI  скликання «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок» від 19.12.13 № 1169 в частині надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою Ужгородському міському відділу Управління 
Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області, ідент. код 
08672259, слова «площею 0,8153га» читати в наступній редакції «площею 
0,0777 га ». 

7. В зв’язку з уточненням площі п. 1.36. рішення XIX сесії міської ради        
VI скликання від 20.09.13 № 1053 «Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок» читати в наступній редакції: 

- Державній інспекції сільського господарства, ідент. код 38064851, 
фізичній особі – підприємцю Черновій Наталії Іванівні, ідент. номер 
2727016186, фізичній особі – підприємцю Поп Тарасу Михайловичу, ідент. 
номер 2723820131, земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:19:001:0160) площею 0,0543 га та земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:19:001:0159) площею 0,0776 га для будівництва та  
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Минайській, 37 та 
надати її в оренду на 2 роки до 20 вересня 2015 року. 

8. Пункт 1.1. рішення XIII сесії міської ради  VI скликання від 20.07.12             
№ 589 «Про надання дозволів на складання технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну 
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ділянку»  в частині надання дозволу гр. Кулик Оксані Миколаївні, ідент. номер 
2840215922, на складання технічної документації на земельну ділянку             
пл. 0,0372 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Білоруській, 4 викласти в наступній 
редакції: 

- Гр. Кулик Оксані Миколаївні, ідент. номер 2840215922, надати дозвіл на 
складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості на земельну ділянку 
пл. 0,0372 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Білоруській,4. 

9. Клопотання Державної інспекції сільського господарства в 
Закарпатській області від 10.04.14 № 04/1467 про приведення у відповідність 
рішення XX сесії міської ради VI скликання від 18.12.13 № 1174 «Про 
поновлення договорів оренди земельних ділянок» щодо відмови у поновленні 
договору оренди товариству з обмеженою відповідальністю «НСЛ», ідент. код 
32579793, земельної ділянки площею 4000 кв.м. для будівництва 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Загорській строком на 5 років. 

Викласти в редакції: Товариству з обмеженою відповідальністю «НСЛ» 
ідент. код 32579793, поновити договір оренди на земельну ділянку площею 
4000 кв.м. для будівництва багатоквартирного житлового будинку по             
вул. Загорській строком на 5 років до  дев’ятнадцятого грудня 2018 року. 

10. Пункт 4.1. рішення XX сесії міської ради  VI скликання від 14.03.14             
№ 1228 «Про надання дозволів на складання технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»  в частині 
надання гр. Лацко Марії Михайлівні, ідент. номер 2024820729 дозволу на 
складання технічної документації на земельну ділянку площею 0,0477 га по  
вул. Сидоряка, 3 вважати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній 
редакції: 

- Гр. Лацко Марії Михайлівні, ідент. номер 2024820729, надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0477 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 
і споруд по вул. Сидоряка, 3 з подальшою передачею її у власність. 

11. Клопотання Державної інспекції сільського господарства в 
Закарпатській області від 19.06.14 № 04/2553 про приведення у відповідність п. 
2.11. рішення XXII сесії міської ради VI скликання від 29.05.14 № 1326 «Про 
затвердження та відмову у затвердженні проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок» та викласти його у наступній редакції: 

- Товариству з обмеженою відповідальністю «БІ ЕНД Ю ГРУП»,             
ідент. код 37297172, земельної ділянки загальною площею 0,0130 га 
(кадастровий номер 2110100000:06:001:0242 площею 0,0101 га); (кадастровий 
номер 2110100000:06:001:0241 площею 0,0008 га); (кадастровий номер 
2110100000:06:001:0240 площею 0,0005 га); (кадастровий номер 
2110100000:06:001:0239 площею 0,0007 га); (кадастровий номер 
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2110100000:06:001:0238 площею 0,0009 га) для  будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови на пл. Поштовій, 4 «а» та 
надати її в оренду строком на три роки до ____ травня 2017 року. 

12. Відмовити ЖБК «Пролісок» у задоволенні клопотання щодо внесення 
змін до п. 1.14.  рішення XVII сесії міської ради VI  скликання «Про надання 
дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок» від 20.03.13 № 865 в частині надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою ЖБК «Пролісок», ідент. код 22108301, слова «з подальшою 
передачею їх в оренду» читати в наступній редакції «з подальшою передачею їх 
у власність». 

13. Відмовити ОСББ «Педагог» у задоволенні клопотання щодо внесення 
змін до п. 1.3. рішення V сесії міської ради V  скликання «Про надання та 
приватизацію земельних ділянок» від 30.10.09 № 1275 в частині затвердження 
проекту землеустрою ОСББ «Педагог», ідент. код 34489597, слова «та надати в 
оренду строком на 5 років» читати в наступній редакції «та передати її у 
власність». 

14. Відмовити гр. Василині Дєрдю Яношовичу у задоволенні клопотання 
щодо внесення змін до п. 1 рішення V сесії міської ради  V скликання від 
27.11.09 № 1297 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
на земельні ділянки».   

15. Відмовити ЖБК «Тисса» у задоволенні клопотання щодо внесення 
змін до п.1.18.  рішення XX сесії міської ради VI  скликання «Про затвердження 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 14.03.14 № 1231 
в частині затвердження проекту землеустрою ЖБК «Тисса», ідент. код 
22111935, слова «та надати її в оренду строком на п’ять років до двадцять 
сьомого лютого 2019 року» читати в наступній редакції «та передати її у 
власність». 

16.  Відмовити гр.гр. Мондок С.І., Мондок А.І. у задоволенні клопотання 
щодо внесення змін до п. 1  рішення V сесії міської ради V  скликання «Про 
надання дозволу на виготовлення технічної документації на земельні ділянки» 
від 05.02.10 № 1360 в частині надання дозволу виготовлення технічної 
документації гр.гр. Мондок С.І., Мондок А.І. на земельну ділянку площею 
0,0421 га по вул. Українській, 22 слова «площею 0,0421га» читати в наступній 
редакції «площею 0,0463 га ». 

17.   Відмовити  МПП «Олеся» у задоволенні клопотання щодо внесення 
змін до  п. 2.4. рішення XX сесії міської ради VI скликання від 24.10.13            
№ 1108 «Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)» в частині затвердження технічної 
документації МПП «Олеся» виправити написання цільового призначення, а 
саме: «для обслуговування торгово-офісного центру» писати «для будівництва 
та обслуговування торгово-офісного центру». 

18. Відмовити ТОВ «Сату»  у задоволенні клопотання щодо внесення 
змін до п. 2.3. рішення XX сесії міської ради VI скликання від 24.10.13 № 1108 
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«Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)» в частині затвердження технічної 
документації ТОВ «Сату» виправити написання цільового призначення, а саме: 
«для будівництва торгового центру та обслуговування ринку» писати «для 
будівництва та обслуговування торгового центру та ринку». 

19. Відмовити гр. Никифорчин Жанні Йосипівні у задоволенні 
клопотання щодо внесення змін до п. 24 рішення XXI сесії міської ради VI 
скликання від 23.04.14 1299 «Про зміни та скасування рішень міської ради».   

 
20. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

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


