
                             

                                     Доповнення до проекту рішення №______ 

 

Про зміни та скасування 

рішень міської ради 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, на підставі 

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: 

   

 15.  У зв’язку з уточненням площі  внести зміни у п. 3.1. рішення VIII сесії 

міської ради VII скликання від 18.10.2016 року № 411 «Про надання та відмову у 

наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок» в частині надання органу самоорганізації населення будинковому 

комітету «Залізничник» дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,2284 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Коритнянській, 4 слова «площею 

0,2284 га» читати «площею 0,3513 га». 

 16. У зв’язку з технічною помилкою доповнити пункт 1.135. рішення XXIV 

сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 року № 1157 «Про затвердження та 

відмову у затвердженні технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)» в частині затвердження гр. Мага Аллі 

Олександрівні технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Олександра Капуша (вул. 

Мондока), 14 у власність наступним змістом: та земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0384) площею 0,0107 га. 

 17. Пункт 1.38. рішення XXVI сесії міської ради VII скликання 28.08.2018 

року № 1227 «Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)» в частині затвердження гр. Кашшай 

Мирону Оттовичу технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,1000 га 

по вул. Доманинській, 159 та передачі її у  власність, визнати таким, що втратив 

чинність. 

 

 

18. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  постійну 

комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ 

 

 


