
 
 
                     Доповнення  до проекту рішення № 1092 
                        Ужгородської міської ради  
                              ХХ     сесії     VІ    скликання 
                                   (1-пленарне засідання)  
               «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:          
1.1.  Пункт 1.9. рішення XV сесії міської ради  VI скликання від 28.12.12 

№ 797 «Про надання дозволів на укладання короткострокових договорів 
сервітутного користування земельними ділянками»  в частині надання 
товариству з обмеженою  відповідальністю «Ужгород – 2012» ідент. код ***, 
дозволу на укладання короткострокового договору сервітутного користування 
земельною ділянкою пл. 0,0030 га,  земельної ділянки площею 0,0030 га та 
земельної ділянки площею 0,0030 га для встановлення та обслуговування 
тимчасових споруд по вул. Грибоєдова, б/н вважати таким, що втратив 
чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Товариству з обмеженою  відповідальністю «Ужгород – 2012» ідент. 
код ***, надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 
сервітуту, на  земельні ділянки площею 0,0030 га, площею 0,0030 га та площею 
0,0030 га по вул. Грибоєдова, б/н для встановлення та обслуговування 
тимчасових споруд. 
      1.2. П.1.18. рішення XVII сесії міської ради VI  скликання від 31.05.2013 
року № 919 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок» вважати таким, що втратив чинність, та 
викласти в наступній в редакції : 
       Публічному акціонерному товариству «Готельно – туристичний комплекс  
«Інтурист - Закарпаття», ідент. номер ***, надати дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) щодо розподілу земельної ділянки на земельні ділянки 
площею 1,3857 га та площею 0,1061 га, по пл. Кирила і Мефодія, 5, з 
подальшою передачею в оренду. 
 
Міський голова                                                                                   В. Погорелов 


