
Доповнення до проекту рішення № 1296 
 

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок» 
 
Розглянувши клопотання фізичних та юридичних осіб, враховуючи 

генеральний план забудови міста Ужгород, керуючись статтями 26, 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі статей 93, 124, 134 
Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі»  

     
                                   міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 1. Поновити договори оренди земельних ділянок наступним 
юридичним, фізичним особам та фізичним особам - підприємцям: 

 
1.15. Фізичній особі-підприємцю Феофанову Юрію Івановичу,             

ідент. номер ***, земельної ділянки площею 60,01 кв.м. під прибудовою до 
торговельного центру по  вул. Грушевського, 65 строком на  два  роки  до ____ 
2016 року.          

1.16. Фізичній особі-підприємцю Опріш Миколі Миколайовичу, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0,05 га під придбаним об’єктом 
незавершеного будівництва по вул. Перемоги, 183 строком на   п’ять  років до 
_____  2019 року. 

1.17. Публічному акціонерному товариству «Укрнафта», ідент. код ***, 
земельної ділянки площею 0,35 га під нерухомим майном – автозаправні станції  
по вул. Коритнянській, 16 строком на   п’ять  років до _____ 2019 року. 

1.18. Гр. Химич Магдалині Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0300 га для ведення індивідуального городництва по                     вул. 
Тепличній строком на   п’ять  років до _____ 2019 року. 

1.19. Фізичній особі-підприємцю Піпаш Тамарі Василівні, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 32 кв. м. під добудовою по                              пр. 
Свободи, 31/2 строком на три роки до  ____  2017 року. 

1.20. Публічному акціонерному товариству «ОТП Банк», ідент. код ***, 
земельної ділянки площею 484 кв.м. для обслуговування банківської установи  по 
вул. Минайській, 24  строком на три роки до  ____ травня 2017 року. 

1.21. Публічному акціонерному товариству «Концерн Галнафтогаз» ідент. 
код ***, земельної ділянки площею 0,10 га під АЗС по                                 вул. 
Собранецькій, 158 «а» строком на   п’ять  років до _____ 2019 року. 

1.22. Публічному акціонерному товариству «Концерн Галнафтогаз» ідент. 
код ***, земельної ділянки площею 0,24 га під АЗС по                                 вул. 
Баб’яка, 5  строком на   п’ять  років до _____ 2019 року. 

1.23. Фізичній особі - підприємцю Байко Михайлу Теодоровичу, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0,0860 га для розміщення об’єкту 
автотехобслуговування з мийкою та баром по вул. Закарпатській, б/н строком на   
п’ять  років до _____ 2019 року. 

1.24. Фізичній особі - підприємцю Пересоляк Михайлу Васильовичу, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 108 кв.м. для розташування та добудови 
виробничих і складських приміщень по вул. Баб'яка, 15 строком на  п’ять років до 
______ травня 2019 року. 

 



 2
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

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

 
Секретар ради                                                                              В. Щадей 


