
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(4-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
16 жовтня 2015 року   м. Ужгород   № _1860_ 
 
Про надання дозволу на розробку  
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки під кладовище 

 
Розглянувши клопотання комунального підприємства "Ужгородський 

комбінат комунальних підприємств", керуючись статтями 26, 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 92,  
122 – 123, частини другої статті 134 Земельного кодексу України, Законів 
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності", "Про Державний 
земельний кадастр", "Про державну реєстрацію  речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень", "Про землеустрій", статті 23 Закону України "Про 
поховання та похоронну справу" та Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати комунальному підприємству "Ужгородський комбінат 

комунальних підприємств" дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 6,0 га для організації та обслуговування 
кладовища з подальшою передачею у постійне користування в районі            
вул. Єньковської. 

2. Дати дозвіл на розроблення детального плану територій для організації 
та обслуговування кладовища згідно пункту 1. 

3. Вважати такими, що втратили чинність  рішення XIX сесії міської ради 
VI скликання від 20.09.13 № 1058 "Про затвердження детального плану 
міського кладовища", рішення XX сесії міської ради VI скликання від 28.02.14 
№ 1222 "Про зміни до рішення міської ради та затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для організації та 
обслуговування кладовища", п. 1.28 рішення XX сесії міської ради VI 
скликання від 19.12.13 № 1172 "Про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок".  
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4. Комунальному підприємству "Ужгородський комбінат комунальних 

підприємств" припинити право постійного користування земельною ділянкою 
площею 1,7717 га (кадастровий номер 2110100000:48:001:0031). 

5. Земельні ділянки за кадастровими номерами 2110100000:48:001:0031, 
2110100000:48:001:0033, 2110100000:48:001:0034, 2110100000:48:001:0035 
перевести до земель запасу міської ради 

 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин. 
 

 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 
 
 


