
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(2-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
19 лютого  2015 року   м. Ужгород   № _1655_ 
 
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 18 рішення XXI сесії міської ради VI скликання від 23.04.14             

№ 1299 «Про зміни та скасування рішень міської ради» вважати таким, що 
втратив чинність.  

2. У п.п. 1.24.,1.25 рішення XX сесії міської ради VI скликання від 
19.12.13 № 1172 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок» в частині затвердження публічному акціонерному 
товариству «Закарпаттяобленерго» проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок слова «та передати її в постійне користування» читати «та 
передати її в оренду строком на 10 років до дев’ятнадцятого грудня  2023 року»  

3. Пункт 4.3. рішення XX сесії міської ради VI скликання від 19.12.13      
№ 1169 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок» в частині щодо надання  Департаменту міського 
господарства дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки пл. 0,7251 га для будівництва та обслуговування об’єктів 
комунального господарства по вул. Електрозаводській вважати таким, що 
втратив чинність. 

4. В пункті 2.2. рішення XXIIІ сесії міської ради VI скликання від 11.07.14 
№ 1366 «Про поновлення та відмову у поновленні договорів оренди земельних 
ділянок» виправити технічну помилку у написанні цільового призначення, а 
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саме: «для розміщення тераси до власного кафе» писати «для 
будівництва житлового офісного центру». 

 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.). 
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 


