
 

 

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. Фізичній особі-підприємцю Балажинець Світлані Йосипівні земельної 

ділянки площею 0,0049 га  під торговим павільйоном по вул. Перемоги, 157 
строком на 3 роки до __________ січня 2018 року.  

1.2. Гр. Химишинець Юлії Іллічній земельної ділянки             
площею 0,0020 га для обслуговування стоматологічного кабінету по            
вул. Заньковецької, 3/1 строком на 3 роки до __________ січня 2018 року.  

1.3. Приватному підприємству «Бізнес-Стиль»  земельної ділянки площею 
200 кв.м. під незавершеним будівництвом магазину та для його обслуговування  
по  вул. 8-го Березня, поз. 4 строком на 3 роки до __________ січня 2018 року. 

1.4. Приватному підприємству «Віра К» земельної ділянки             
площею 191 кв.м. під влаштованим входом та для його обслуговування 
прибудинкової території по вул. Минайській, 35 «а» строком на 3 роки до 
__________ січня 2018 року. 

1.5. Фізичній особі-підприємцю Варгаліонок Кірі Миколаївні земельної 
ділянки площею 411 кв.м. під придбаними приміщеннями та для їх 
обслуговування по  вул. Українській, 16 строком на 3 роки до _________ січня 
2018 року. 

1.6. Фізичній особі-підприємцю Олійник Івану Миколайовичу земельної 
ділянки площею 0,0301 га для будівництва магазину-кафе по вул. Чорновола, б/н 
строком на  3 роки до ________ січня 2018 року. 

 
 
1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська кераміка» 

земельної ділянки площею 0,0061 га для комерційного використання по            
вул. Яроцькій, 4 «а» строком на  3 роки до ________ січня 2018 року. 
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1.8. Гр. Дубровка Славці Василівні земельної ділянки площею 

0,003 га  для влаштування та обслуговуванні входу до власного приміщення на 2 
поверсі будинку по вул. Лучкая, 14 через двір загального користування по             
вул. Духновича, 11  строком на 3 роки до ________ січня 2018 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): 

 
Гр. Микиті Людмилі Юріївні земельної ділянки площею 0,0053 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-Березня, 31 «ж» 
строком на 3 роки до ________ січня 2018 року. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та постійну 
комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.). 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                        В. Погорелов 


