
 

 

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. Товариству з обмеженою відповідальністю «Тріумф» земельної ділянки 

площею 7000 кв.м. для розміщення та будівництва багатоквартирного житла по 
вул. Єньковській строком на 3 роки до _______ квітня 2018 року. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Голден Карс» земельної 
ділянки площею 0,1434 га під власними нежитловими приміщеннями та для їх 
обслуговування по вул. Перемоги, 168 строком на 3 роки до ___ квітня 2018 року. 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю спільне підприємство 
«Джокер-Клуб» земельної ділянки площею 1158 кв.м. під власною будівлею та 
для її обслуговування по вул. Бородіна, 69 строком на 3 роки до ___ квітня            
2018 року. 

1.4. Фізичній особі-підприємцю Боднарюку Степану Олексійовичу 
земельної ділянки площею 21 кв.м. для влаштування входу до власного магазину  
по вул. Сечені, 46/5 строком на 3 роки до _____ квітня 2018 року. 

1.5. Гр. Мошкіній Марії Карлівні земельної ділянки площею 22 кв.м. для 
влаштування входу до власного приміщення по вул. Грушевського, 6/38 строком 
на 3 роки до _____ квітня 2018 року. 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Біом» земельної ділянки 
площею 30 кв.м. під прибудовою до власного магазину по пр. Свободи, 1 строком 
на 3 роки до _____ квітня 2018 року. 

1.7. Приватному підприємству «ГІД» земельної ділянки площею            
980 кв.м. під власним магазином по вул. Дворжака, 30 строком на 3 роки до _____ 
квітня 2018 року. 

1.8. Фізичній особі-підприємцю Келемен Івану Івановичу земельної ділянки 
площею 65 кв.м. під власним магазином по вул. Мукачівській, 24 строком на 3 
роки до _____ квітня 2018 року. 
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1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «1000 дрібниць» 

земельної ділянки площею 0,1219 га під магазином по вул. Бородіна, 15 «а» 
строком на 3 роки до ____ квітня 2018 року. 

1.10. Фізичній особі-підприємцю Кайла Корнелії Габорівні земельної 
ділянки площею 0,005 га під власним магазином та для його обслуговування по 
вул. Українській, 93 строком на 3 роки до ____ квітня 2018 року. 

1.11. Фізичній особі-підприємцю Антонь Володимиру Івановичу земельної 
ділянки площею 500 кв.м. під незавершеним будівництвом по            
вул. Одеській, 17 «а» строком на 3 роки до ____ квітня 2018 року. 

1.12. Фізичній особі-підприємцю Губенкову Владиславу Валентиновичу 
земельної ділянки площею 1000 кв.м. для розміщення автостоянки по            
вул. О. Кобилянської строком на 3 роки до ____ квітня 2018 року. 

1.13. Гр. Анікеєвій Ганні Василівні земельної ділянки площею 290 кв.м. для 
благоустрою прилеглої території (городництва) по вул. Дендеші, 118 строком            
на 3 роки до ____ квітня 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. Костюк Світлані Іллічні, гр. Солдатову Володимиру Ярославовичу 
земельної ділянки площею 0,2386 га для багатоквартирної житлової забудови по 
вул. Возз’єднання, 39 (позиція 223), №41 (позиція 220) строком на 3 роки до ____ 
квітня 2018 року. 

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

комісію з питань регулювання земельних відносин. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                        В. Погорелов 


