
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVI   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
07 листопада 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1514_                 
 
 
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. рішення V сесії міської ради V скликання від 27.11.09             

№ 1297 «Про надання дозволу на виготовлення технічної на земельні ділянки»  
в частині надання дозволу гр. Василині Дєрдю Яношовичу на виготовлення 
технічної документації на земельну ділянку пл. 0,07 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Томчанія, 37 вважати таким, що втратив чинність, викласти в наступній 
редакції: 

- Гр. Василині Дєрдю Яношовичу 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. Томчанія, 37 з подальшою передачею її у власність. 

2.    У п. 2.2. рішення XXIII сесії міської ради VI скликання від 11.07.14            
№ 1363 «Про надання та відмову у наданні дозволів на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)» виправити технічну помилку а саме: слова «площею 0,0600 га» 
читати  «0,0859 га». 

3.       Пункт 1.80. рішення ХХ сесії міської ради VІ скликання від 19.12.13 
№ 1172 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок» викласти в наступній редакції: 
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Головному управлінню Міндоходів у Закарпатській області 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:001:0448) площею 0,2000 
га, для  
 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Возз'єднання, б/н, 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.      

4. Відповідно до ст.ст. 141,142 Земельного кодексу України припинити 
Ужгородській міській поліклініці право постійного користування земельною 
ділянкою площею 2,5477 га по вул. Грибоєдова, 20 та вважати таким, що 
втратив чинність Державний акт на право постійного користування             
№ 2110100000-030970000007 від 24.03.2009 року серії ЯЯ № 104075. 

5. Пункт 24. рішення XXІ сесії міської ради  VI скликання від 23.04.14          
№ 1299 «Про зміни та скасування рішень» в частині щодо надання             
гр. Никифорчин Жанні Йосипівні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0009 га для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я  та соціальної допомоги по 
вул. Минайській, 5 прим. № 3,4 вважати таким, що втратив чинність. 

6. 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: слова «площею 0,020 га» читати  «0,0020 га». 

7. П. 1.3.1. рішення XI сесії міської ради  IV скликання «Про надання 
дозволів на складання технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право на земельну ділянку » від 09.12.11  № 351   в 
частині надання Навчально-виховному комплексу «Ужгородський економічний 
ліцей, ЗОШ I-II ступенів» Ужгородської міської ради Закарпатської області 
дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо земельної 
ділянки пл. 0,7259 га на пл. Ш.Петефі, 15 вважати таким, що втратив чинність, 
та викласти в наступній редакції: 

- Навчально-виховному комплексу «Ужгородський економічний ліцей, 
ЗОШ I-II ступенів» Ужгородської міської ради Закарпатської області надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
пл. 0,7259 га для будівництва та обслуговування будівель, закладів освіти по на 
пл. Ш. Петефі, 15 з подальшою передачею в постійне користування. 

8. У п. 1.8. рішення XXV сесії міської ради VI скликання від 12.09.14            
№ 1431 «Про затвердження та відмову у затвердженні проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок» виправити технічну помилку а саме: «вул. 
Спартака, 3 «а» читати  «пров. Спартака, 3 «а». 

9. П. 9.1. рішення VII сесії міської ради  VI скликання від 22.07.11             
№ 217 «Про регулювання земельних відносин» в частині щодо             
гр. Савіній Вікторії Михайлівні дозволу на складання технічної документації 
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землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на 
земельну ділянку пл. 0,10 га по  вул. Перемоги,122 вважати таким, що втратив 
чинність, та викласти в наступній редакції: 

- гр. Савіній Вікторії Михайлівні надати дозвіл на складання технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості)  на земельну ділянку пл. 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по             
вул. Перемоги, 122 з подальшою передачею у власність. 

10. П. 1.3. рішення XXIII сесії міської ради VI скликання від 11.07.14       
№ 1384 «Про припинення договорів оренди земельних ділянок» виправити 
технічну помилку в частині припинення договору оренди ФОП Чепканич Н.Ю. 
а саме: «земельну ділянку площею 0,0131 га» читати  «(кадастровий номер 
2110100000:70:001:0024 земельної ділянки площею 0,0039 га), (кадастровий 
номер 2110100000:07:001:0026 земельної ділянки площею 0,0065 га), 
(кадастровий номер 2110100000:07:001:0025 земельної ділянки             
площею 0,0027 га)». 

11. П. 1.1. рішення XХV 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)»  в частині щодо надання гр. Зацаринній Наталії Іванівні дозволу на 
складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) з подальшою передачею її у власність пл. 0,0090 га по 
вул. Перемоги, 17  вважати таким, що втратив чинність, та викласти в 
наступній редакції: 

- гр. Зацаринній Наталії Іванівні надати дозвіл на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
на земельну ділянку пл. 0,0090 га для іншої комерційної діяльності по вул. 
Перемоги, 17 з подальшою передачею її в оренду. 

12. У п. 3.36. рішення XVII сесії міської ради VI скликання від 31.05.13            
№ 919 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок» виправити технічну помилку у  написанні 
цільового призначення, а саме: «для обслуговування власного нерухомого 
майна» писати «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (із зміною цільового призначення земельної 
ділянки)». 

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. Товтик Івану Івановичу дозволу на 
виготовлення технічної документації щодо передачі у приватну власність 
земельної ділянки пл. 0,06 га по вул. Шишкіна, 57  вважати таким, що втратив 
чинність, та викласти в наступній редакції: 

- гр. Товтик Івану Івановичу надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0600 га для будівництва 
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та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 
вул. Шишкіна, 57  з подальшою передачею її у власність. 

14. П. 1. рішення V сесії міської ради V скликання від 14.05.10 № 1425 
«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації на земельні 
ділянки» в частині щодо надання гр. Товтик Наталії Степанівні дозволу на 
виготовлення технічної документації щодо передачі у приватну власність 
земельної ділянки пл. 0,06 га по вул. Дендеші, 98  вважати таким, що втратив 
чинність, та викласти в наступній редакції: 

- гр. Товтик Наталії Степанівні надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0600 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 
вул. Дендеші, 98  з подальшою передачею її у власність. 

15. П. 2.6. 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. Мартин Василю Михайловичу 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 № 20  вважати 
таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- гр. Мартин Василю Михайловичу надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0034 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н гараж № 20 з подальшою 
передачею її у власність. 

16.  П. 2.3. 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. Яушеву Айрату Канзелгилимовичу 
дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для визначення 
кадастрового номеру  земельної ділянки пл. 0,0027  га по вул. Богомольця, б/н 
гараж № 84  вважати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній 
редакції: 

- гр. Яушеву Айрату Канзелгилимовичу надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0027 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н гараж № 84 з 
подальшою передачею її у власність. 

17. П. 2.5. 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. Подгорнову Миколі Васильовичу 
дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для визначення 
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кадастрового номеру  земельної ділянки пл. 0,0030  га по вул. 
Богомольця, б/н гараж № 33  вважати таким, що втратив чинність, та викласти в 
наступній редакції: 

- гр. Подгорнову Миколі Васильовичу надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0030 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н гараж № 33 з подальшою 
передачею її у власність. 

18. П. 2.1. 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. Яушевій Ліліянні Айратівні дозволу на 
складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для визначення кадастрового номеру  
земельної ділянки пл. 0,0030  га по вул. Богомольця, б/н гараж № 80  вважати 
таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- гр. Яушевій Ліліянні Айратівні надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0030 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н гараж № 80 з подальшою 
передачею її у власність. 

19. П. 2.2. 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. Яушевій Ліліянні Айратівні дозволу на 
складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для визначення кадастрового номеру  
земельної ділянки пл. 0,0032  га по вул. Богомольця, б/н гараж № 85  вважати 
таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- гр. Яушевій Ліліянні Айратівні надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0032 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н гараж № 85 з подальшою 
передачею її у власність. 

20. Пункт рішення виконкому від 26.02.97 № 26 «Про виділення, 
приватизацію та продаж земельних ділянок» в частині передачі у приватну 
власність гр. Куберці Надії Михайлівні земельної ділянки пл. 0,055 га по            
вул. Дворжака, 29 вважати таким, що втратив чинність. 

21. 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 на земельну ділянку площею             
0,0045 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Фединця, 34 «а» вважати таким, що 
втратив чинність. 
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22. П. 3.3. 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. Голінка В.П., гр. Дудик Ю.С., гр. Голінка В.А. дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Горянській, 49 викласти в наступній редакції: 

- Гр. Дудик Юстині Степанівні та гр. Голінка Вікторії Анатоліївні надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 49 з наступною передачею 
її в спільну сумісну власність. 

23. Відповідно до ст.ст. 141,142 Земельного кодексу України припинити 
Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака право постійного 
користування земельною ділянкою площею 0,1927 га по             
вул. Електрозаводській, 39 та вважати таким, що втратив чинність Державний 
акт на право постійного користування № 030923500026 від 12.10.2009 року 
серії ЯЯ № 104180. 

24. У п. 3.2. рішення XX сесії міської ради VI скликання від 24.10.13           
№ 1105 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок» виправити технічну помилку, а саме: слова 
«площею 0,1105 га» читати  «0,1000 га». 

25. В зв’язку з відчуженням майна п. 1.26. рішення XXI сесії міської ради 
VI скликання від 23.04.14 № 1284 «По поновлення договорів оренди земельних 
ділянок» вважати таким, що втратив чинність. 

26. Відмовити гр. Король Ользі Павлівні щодо внесення змін у п. 1.28.  
рішення XVII сесії міської ради VI  скликання «Про надання дозволів на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 
31.05.13 № 919.  

27. Відмовити ТОВ "Данко" у задоволенні клопотання щодо внесення 
змін у  п. 1.7. рішення XVII сесії міської ради VI скликання від 29.03.13 № 877 
«Про надання дозволів на складання технічної документації щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)». 

28. Відмовити гр. Опшитніку Олександру Миколайовичу щодо внесення 
змін у п. 1.18. рішення XVII сесії міської ради VI скликання від 29.03.13            
№ 865 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок».   

29. Відмовити у задоволенні клопотання Державної інспекції сільського 
господарства в Закарпатській області від 25.07.14 № 04/2963/2, щодо 
приведення у відповідність рішення XXXI сесії міської ради III скликання від 
29.05.01 «Про надання та приватизацію земельних ділянок» щодо передачі в 
приватну власність гр. Феофанову О.І. земельної ділянки площею 0,10 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. Верховинській. 
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30. Відмовити у задоволенні клопотання Державної інспекції 

сільського господарства в Закарпатській області від 25.07.14 № 04/2963/3, щодо 
приведення у відповідність рішення XXXI сесії міської ради III скликання від 
29.05.01 «Про надання та приватизацію земельних ділянок» щодо передачі в 
приватну власність гр. Долинному І.А. земельної ділянки площею 0,10 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. Верховинській. 

31. Відмовити у задоволенні клопотання Державної інспекції сільського 
господарства в Закарпатській області від 25.07.14 № 04/2963/3, щодо 
приведення у відповідність рішення XXXI сесії міської ради III скликання від 
29.05.01 «Про надання та приватизацію земельних ділянок» щодо передачі в 
приватну власність гр. Лизаку І.І. земельної ділянки площею 0,10 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. Верховинській. 
 

32. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 
постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.). 
 
 
 
Секретар ради                                                                                         В. Семаль 


