
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVII   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
19 грудня 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1586_                            
 
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. Гр. Срібній Анжеліці Іванівні земельної ділянки площею 0,0026 га для 

обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 2/63 строком на три роки до          
19 грудня 2017 року. 

1.2. Гр. Вознюк Ірині Іванівні  земельної ділянки площею 11 кв.м. для 
влаштування входу до власного приміщення по  вул. Собранецькій, 132  строком 
на три роки до 19 грудня 2017 року. 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Егрікалчерел «МІТ»  
земельної ділянки площею 0,15 га під власною будівлею гуртожитку по            
вул. І. Франка, 58 «б» для реконструкції частини гуртожитку та будівництва 
багатоквартирного житлового будинку в. м. Ужгороді по вул. І. Франка, 58 «б» 
строком на три роки до 19 грудня 2017 року. 

1.4. Фізичній особі-підприємцю Корнеті Ларисі Петрівні земельної ділянки 
площею 293 кв.м. під кафе та для його обслуговування по вул. О. Кошового, 15 на 
три роки до 19 грудня 2017 року. 

1.5. Фізичній особі-підприємцю Каганець Івану Івановичу земельної ділянки 
площею 100 кв.м. для добудови торгово-офісних приміщень по             
вул. Легоцького, 52/3 строком на три роки до 19 грудня 2017 року. 

1.6. Фізичній особі-підприємцю Степурі Олександру Олеговичу земельної 
ділянки площею 25 кв.м. для влаштування входу з вулиці до власного приміщення 
по вул. Грушевського, 43/17 строком на  три роки до 19 грудня 2017 року. 

 
 
1.7. Фізичній особі-підприємцю Хаджиєву Руслану Юрійовичу земельної 

ділянки площею 25 кв.м. під торговим павільйоном по вул. Грибоєдова, 6 строком 
на три роки до 19 грудня 2017 року. 
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1.8. Гр. Раскатовій Ірені Володимирівні земельної ділянки             

площею 20,4 кв.м. для влаштування входу до власного нежитлового приміщення 
по вул. Белінського, 13/2 строком на три роки до 19 грудня 2017 року. 

1.9. Фізичній особі-підприємцю Тромболі Лесі Юріївні земельної ділянки 
площею 15 кв.м. під кіоском по вул. Швабській-пл. Кирила і Мефодія строком на  
три роки до 19 грудня 2017 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): 

 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «Магістраль ЛТД» 

земельної ділянки площею 0,5100 га для збереження та використання парків-
пам’яток садово-паркового мистецтва у м. Ужгороді по вул. Собранецькій, 60 
строком на три роки до 19 грудня 2017 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 


