
                                Доповнення до проекту рішення № 244 

 

«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: 

    

6. В зв’язку з уточненням площі у п. 4.1. рішення XX сесії міської ради VI 

скликання 19.12.13 № 1169 «Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання дозволу  

Ужгородському міському відділу Управління Міністерства внутрішніх справ 

України в Закарпатській області на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, слова «0,8153 га» читати «0,0777 га». 

7. В зв’язку із зміною назви навчального закладу у п. 2.14. рішення IV 

сесії міської ради V скликання  29.12.07 № 565 «Про надання, відмову у наданні 

та приватизацію земельних ділянок» слова «Дошкільному виховному закладу 

№ 16» замінити на «Дошкільному навчальному закладу № 16 загального 

розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області». 

8. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1.8. рішення XVII сесії VI 

скликання 18.06.2013 року № 958 щодо надання в постійне користування 

будинкоуправлінню облдержадміністрації земельної ділянки площею 0,4792 га 

(кадастровий номер 2110100000:03:001:0232) для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 

по пл. Народній, 4, у зв'язку з ліквідацією юридичної особи будинкоуправління 

облдержадміністрації. 

9. Пункт 2.2. рішення ІІ сесії міської ради VII скликання 21 квітня                 

2016 року № 186 викласти в наступній редакції: 

- Товариству з обмеженою відповідальністю «Готель «Ужгород» 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) земельної ділянки 

(кадастровий номер 211010000:16:001:0244) площею 0,9000 га для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови на                                   

пл. Б. Хмельницького, 2 та передати її в оренду строком на 40 років до                      

21 квітня 2056 року. 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


