
                             

                                     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: 

   

 3. Відповідно статті 141 Земельного кодексу України припинити комунальному 

підприємству «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства 

міста Ужгорода» право постійного користування земельною ділянкою  (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0451) площею 0,0232 га для обслуговування об’єктів 

питного водопостачання по вул. Легоцького, 9 «а» (витяг з державного реєстру 

речового права серії ЕЕВ 003081, індексний номер 21815300 від 19.05.2014 року 

визнати таким, що втратив чинність). Земельну ділянку перевести в землі запасу 

міста. 

4. Пункт 2.3. рішення XX сесії міської ради VII скликання від 22.02.2018 року № 

1029 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» у частині надання дозволу гр. Кошик Марії 

Ярославівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, 37 АГК «Метеор» 

викласти в наступній редакції а саме: слова «площею  0,0017 га» читати «площею                  

0,0022 га». 

5. Доповнити рішення XXIII сесії міської ради VII скликання                          

від 15.05.2018 року № 1100 «Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу» в частині продажу 

товариству з обмеженою відповідальністю спільному підприємству «Каслекс» 

земельної ділянки площею 1,3552 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості  по вул. Олександра Блистіва 

(Краснодонців), 36  пунктом 5, а саме: 

«5. Дозволити здійснення розрахунків за придбання ділянки із розстроченням 

платежу до 15.05.2021 року за умови разової сплати 50% від її вартості з подальшою 

щоквартальною сплатою залишку з урахуванням інфляції».  

 

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

комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                   Б. Андріїв 


