
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

_  VIІІ___ сесія   __VІ__ скликання 
(3-е пленарне засідання) 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від 14 жовтня 2011 р. № 286                                                               м. Ужгород 
 
Про затвердження технічної  
документації із землеустрою та 
надання в оренду земельних ділянок 
 

Розглянувши клопотання фізичної особи - *******, враховуючи 
генеральний план забудови міста Ужгород, керуючись статтями 26, 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 123, 124 
Земельного кодексу України, статті  56 Закону України «Про землеустрій», 
Порядком укладення договорів оренди, затвердженим рішенням VІІ сесії міської 
ради VІ скликання від 22 липня 2011 року № 209 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити фізичній особі - *******, ідент. номер ******* технічну 

документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
оренди земельної ділянки площею 0,0311 га по вул. ******* та земельної ділянки 
площею 0,0073 га по вул. ******* для обслуговування магазину. 

2.  Надати зазначені земельні ділянки  фізичній особі - ******* в оренду 
строком на 3 роки до жовтня 2014 року. 

3. Рекомендувати фізичній особі - *******: 
3.1. Звернутися в управління майном міста (Касперов О.П.) із заявою про 

укладення договору оренди вказаних земельних ділянок до 15 грудня 2011 року; 
3.2. Приступити до використання земельних ділянок після державної 

реєстрації договору оренди на підставі статті 125 Земельного кодексу України та 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень». 

4. Управлінню майном міста (Касперов О.П.), у разі звернення фізичної 
особи - *******, укласти договір оренди земельних ділянок. Якщо протягом 
вказаного  строку фізична особа – ******* не звернеться  із заявою про укладення 
договору оренди, то розмір орендної плати встановлюється у відповідності до п. 6 
рішення VI сесії міської ради VI скликання від 03.06.2011 року № 180 «Про 
розмір орендної плати за користування земельними ділянками, які перебувають у 
розпорядженні Ужгородської міської ради». 



5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Трикура В.Ф. та постійну комісію з питань раціонального 
використання земельних ресурсів міста (Доктор О.О.). 

 
 
Міський голова                                                                       В. Погорелов 
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