
 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
               ___І___  сесія    VIІ _  скликання 

(6-е пленарне засідання) 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
10 березня 2016 року                     м. Ужгород                                  № 152_        
 
 
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 пункті 1.6. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 

31.07.15  № 1771 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок учасникам бойових дій в зоні проведення 
АТО» в частині надання дозволу гр. Мешку Аттілі Аттіловичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а саме: слова                
«поз. 24» замінити на «поз. 25». 

З метою впорядкування позицій земельних ділянок, у пункті 1.7. рішення 
XXVII сесії міської ради VI скликання від 31.07.15  № 1771 «Про надання 
дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання дозволу               
гр. Сокольському Олександру Олександровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а саме: слова «поз. 25» 
замінити на «поз. 24». 

2. Пункт 2.7. 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. Бондаренко В.П. дозволу на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки пл. 0,0550 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по пров. Весняному, 9 вважати таким, що 
втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 
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- Гр. Бондаренко Вероні Петрівні надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) пл. 0,0550 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по  пров. Весняному, 9 з 
наступною передачею її у власність.  

       3. П. 1.18. рішення XXVI сесії міської ради VI скликання від 07.11.14             
№ 1510 «Про надання та відмову у наданні дозволів на складання технічної 
документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)» та пункт 1.17. рішення XXVI сесії міської ради VI скликання від 
09.11.15 № 1884 «Про затвердження та відмову у затвердження технічної 
документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)» вважати такими, що втратили чинність. 

4. В зв’язку з технічною помилкою у пункті 1.1. рішення XXVII сесії 
міської ради VI скликання від 31.07.15  № 1771  «Про надання дозволів на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 
бойових дій в зоні проведення АТО» в частині надання дозволу гр. Васильцюну 
Івану Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, а саме: слова «поз. 59» замінити на «поз. 37». 

5. В зв’язку із змінами в законодавстві пункт 6.7. рішення V сесії міської 
ради  V скликання від 17.09.10 № 1582 «Про регулювання земельних відносин»  
в частині надання гр. Спірову Олегу Вячеславовичу дозволу на виготовлення 
технічної документації щодо передачі у приватну власність земельної ділянки 
пл. 0,10 га по вул. Стефаника, 60 вважати таким, що втратив чинність, та 
викласти в наступній редакції: 

- Гр. Спірову Олегу Вячеславовичу надати дозвіл на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку                                       
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Стефаника, 60 (з подальшою 
передачею її у власність). 

6. Пункт 1.3. рішення XX сесії міської ради VI скликання від 19.12.13      
№ 1170 «Про надання дозволів на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 
поширюється право сервітуту» в частині щодо надання гр. Ткачову Андрію 
Павловичу та гр. Ткачеву Павлу Михайловичу, дозволу на складання технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 
ділянки пл. 0,0015 га для облаштування входу по вул. Грушевського, 33 «а» 
вважати таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Ткачову Андрію Павловичу та гр. Ткачеву Павлу Михайловичу 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки пл. 0,0015 га для облаштування входу по вул. Грушевського, 33 «а» з 
подальшою передачею її в оренду. 

 
 



 3 
7. Пункт  1.3. рішення XIII сесії міської ради VI скликання від 20.07.12          

№ 593 «Про продовження договорів оренди земельних ділянок» в частині 
продовження гр. Пацкану Дмитру Сергійовичу договору оренди на земельну 
ділянку площею 0,42 га по вул. Верещагіна, 16 слова «строком на 3 роки до                  
20 липня 2015 року» читати «строком на 10 років до 20 липня 2022 року». 

8. У п. 1.63. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 19.12.14 
№ 1583 «Про затвердження та відмову у затвердженні проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок» виправити технічну помилку у  написанні  
цільового призначення, а саме: «для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі» писати «для влаштування входу до власного житлового приміщення». 

9. В зв’язку з технічною помилкою у пункті  6 рішення XXV сесії міської 
ради VI скликання від 12.09.14 № 1437 «Про зміни та скасування рішень 
міської ради» в частині надання гр. Реган Андрію Васильовичу дозволу 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 викласти в наступній 
редакції: 

- Гр. Реган Андрію Васильовичу надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0053 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по    
вул. Тельмана, 17/3 з подальшою передачею її в оренду.  

10. В зв’язку з технічною помилкою у п. 1.59. рішення XXVII сесії міської 
ради VI скликання від 19.12.14  № 1583  «Про затвердження та відмову у 
затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в 
частині затвердження гр.гр. Порохнявець В.Ю., Порохнявець Т.Ю., 
Порохнявець Н.Ю., Порохнявець А.Р., Порохнявець І.Р., Порохнявець В.Р. 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0104 га по 
вул. Артилерійській, 26 «а», а саме: слова «та передати її у власність» читати 
«та передати її у спільну сумісну власніть».  

11. Відповідно до Порядку встановлення ставок орендної плати у                            
м. Ужгороді за земельні ділянки, які перебувають у  розпорядженні 
Ужгородської міської ради затвердженого ХХVII сесією міської ради VІ 
скликання від 19.02.2015 № 1651 встановити гр. Синишину А.А. на земельну 
ділянку пл. 1000 кв.м. по вул. Собранецькій, 147 для будівництва та 
обслуговування ангару ставку орендної плати (% від нормативної грошової 
оцінки) в розмірі 3 %.  

12. В зв’язку з уточненням площі та зі зміною в законодавстві,                        

п. 3 рішення IV сесії міської ради V скликання від 06.04.07 № 291 «Про 
надання, відмову у наданні та приватизацію земельних ділянок» викласти в 
наступній редакції: 
 - Гр. Чірібану Юрію Юрійовичу надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1080 га для ведення 
особистого селянського господарства по вул. Дендеші, 85 з подальшою 
передачею її у власність. 
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13. У зв’язку з смертю гр. Гаспарян Єви Степанівни та технічною 

помилкою, пункт 2.2. рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від                       
19.12.14 № 1582 в частині надання гр. Гаспарян Єві Степанівні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 
0,0100 га по вул. Тихій, б/н викласти в наступній редакції: 

- гр. Гаспарян Аветіку Ванушовичу  надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Ф. Тихого, б/н  (з подальшою 
передачею її у власність). 

14. В зв’язку з уточненням площі, п. 1.28. рішення XVII сесії міської ради 
VI скликання від 31.05.13 № 919 «Про надання дозволів на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» викласти в наступній 
редакції: 

- Гр. Король Ользі Павлівні дати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0065 га для реконструкції з 
добудовою власного приміщення по пр. Свободи, 35/50 з подальшою 
передачею її в оренду. 

 
15. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 
архітектури (Пономарьов С. Б.). 
 
 
 
Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


