
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
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: 

 
1.1. Ужгородському міському об’єднаному учбово-спортивному центру 

товариства сприяння оборони України  земельної ділянки площею 190 кв.м.  під 
власною будівлею по вул. Підгірній, 29/3 строком на 2 роки до _____ листопада 
2016 року. 

1.2. Гр. Рогач Богдану Тарасовичу, гр. Цібере Михайлу Івановичу земельної 
ділянки площею 0,0046 га під придбаним приміщенням № 6 та для його 
обслуговування на пл. Кирила і Мефодія, 2 строком на 3 роки до ________ 
листопада 2017 року. 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Епіцентр Н»             
земельної ділянки площею 0,7991 га для обслуговування власного майна по      
вул. Приладобудівників, 3 «а» строком на два роки до _____ листопада 2016 року. 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Епіцентр Н»             
земельної ділянки площею 0,3023 га для обслуговування власного майна по      
вул. Баб’яка, 7/1 строком на два роки до _____ листопада 2016 року. 

1.5. Фізичній особі - підприємцю Шейдик Кароліні Артурівні  земельної 
ділянки площею 0,0073 га для обслуговування магазину по            
вул. Бородіна, 21 «б» строком на 5 років до _____ листопада 2019 року. 

1.6. Фізичній особі - підприємцю Шейдик Кароліні Артурівні  земельної 
ділянки площею 0,0311 га для обслуговування магазину  по            
вул. Бородіна, 21 «г» строком на 5 років до _____ листопада 2019 року. 

 
1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ренесанс»  земельної 

ділянки площею 240 кв.м. під магазином та офісними приміщеннями по            
вул. Швабській, 11 строком на 5 років до _____ листопада 2019 року. 
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1.8. Фізичній особі - підприємцю Еврій Василю Юлійовичу земельної 

ділянки площею 40 кв.м. під власним торговим приміщенням та для його 
обслуговування по  вул. О. Кошового, 9 строком на 3 роки до _____ листопада 
2017 року. 

1.9. Гр. Тімашевій Ганні Василівні  земельної ділянки площею 20,4 кв.м. для 
влаштування входу до власного приміщення по пр. Свободи, 55/83  строком на 5 
років до _____ листопада 2019 року. 

1.10. Фізичній особі - підприємцю Гулянич Кларі Іванівні  земельної 
ділянки площею 26 кв.м. під торгово-офісними приміщеннями та для їх 
обслуговування по  вул. Мукачівській, 16/6 строком на 5 років до _____ листопада 
2019 року. 

 
2. Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам-підприємцям земельні ділянки в оренду без складання технічної 
документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

 
Фізичній особі підприємцю  Кривоносу Максиму Миколайовичу земельної 

ділянки площею 0,0065 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вул. Заньковецької, 89 «а» строком на  5 років до  _____ листопада 2019 року. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та постійну 

комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.). 
 
 
 
Секретар ради                                                                                 В. Щадей 


