
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                        
                                           
 
Про зміни до рішення XXVII сесії  
міської ради VI скликання 29.10.2015 року  
№ 1862 "Про затвердження проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки по вулиці Ф. Тіхого, 13 "б" 

 
 
Розглянувши клопотання Громадської організації Закарпатський 

обласний осередок Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-
рухового апарату від 17.12.97 № 97, враховуючи генеральний план забудови 
міста Ужгород, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 40, 79-1, 92, 118, 122 - 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", "Про оренду землі" 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1.  Внести зміни в рішення XXVII сесії міської ради VI скликання 

29.10.15 року № 1862  «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Ф. Тіхого, 13 «б» в частині щодо 
затвердження Громадській організації Закарпатський обласний осередок 
Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 
211010000:10:001:0284) площею 0,3879 га для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги по            
вул. Ф. Тіхого, 13 «б» та надати її в оренду строком на 10 років до             
29 жовтня 2025 року, вважати таким, що втратив чинність, та викласти в 
наступній редакції: 

- Затвердити Громадській організації Закарпатський обласний осередок 
Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер  
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211010000:10:001:0284) площею 0,3879 га для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги по            
вул. Ф. Тіхого, 13 «б» та надати її у постійне користування. 
 

2. З метою врегулювання правових земельних відносин, припинити дію 
договору оренди земельної ділянки від 19.11.15 № 1827. 

 
3. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


