
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
(5 – е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 

_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про зміни до рішення міської ради 
та затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
для організації та обслуговування 
кладовища 
        
 

Розглянувши клопотання від 17.02.2014 року № 24-10/193 Департаменту 
міського господарства міської ради враховуючи генеральний план забудови 
міста Ужгород, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 79-1, 122, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, Закону України  "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності", Законів України "Про Державний земельний кадастр", 
"Про державну реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", 
"Про землеустрій",  

міська рада  В И Р І Ш И Л А: 

    1. Внести зміни до рішення XX сесії міської ради VI скликання від 
19.12.13 № 1169 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок» а саме: розділ 4 рішення в частині пунктів 
4.4., 4.5. викласти у наступній редакції: «4. Надати наступним юридичним 
особам дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок з подальшою 
передачею у комунальну власність».  

 
2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок Департаменду міського господарства Ужгородської міської ради:      
 
2.1. Департаменту міського господарства міської ради, ідент. код 36541721, 

земельних ділянок площею 0,3659 га (кадастровий номер 
2110100000:48:001:0035) та площею 0,0502 га (кадастровий номер 
2110100000:48:001:0034)  для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування в районі Міжнародного автомобільного пункту 
пропуску «Ужгород» та передати їх в комунальну власність. 



2.2. Департаменту міського господарства міської ради, ідент. код 
36541721, земельної ділянки площею 4,4205 га (кадастровий номер 
2110100000:48:001:0033) для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування в районі Міжнародного автомобільного пункту 
пропуску «Ужгород» та передати її в комунальну власність. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови В. Семаля.  
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов          
 


