
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 

_________________                      м. Ужгород 

 

 

Про поновлення та припинення  

дії 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 Феофанову Юрію Івановичу земельної 

ділянки площею 60,01 кв.м. під прибудову до торговельного центру по                     

вул. Грушевського, 65 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.2. Фізичній особі-підприємцю Ландовській Вікторії Степанівні земельної 

ділянки площею 15 кв.м. під торговим кіоском по вул. Заньковецької, 77 строком 

на 5 років до _____ 2021 року. 

1.3. Гр. Дьолог Михайлу Степановичу земельної ділянки площею 0,1900 га 

для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів по вул. Нікітіна, 15 

строком на 3 роки до _____ 2019 року. 

1.4. Приватному підприємству «УЗК Ресурс» земельної ділянки площею     

1,5 га для будівництва багатоквартирного будинку по вул. Гвардійській, 53 

строком на 2 роки до _____ 2018 року. 

1.5. Гр. Тімашевій Ганні Василівні земельної ділянки площею 0,0043 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 65/22 строком 

на 5 років до _____ 2021 року. 

1.6. Ужгородському міському об’єднаному учбово-спортивному центру 

товариства сприяння оборони України земельної ділянки площею 0,0190 га під 

власною будівлею по  вул. Підгірній, 29/3 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.7. Фізичній особі-підприємцю Яворському Івану Михайловичу та             

гр. Піпаш Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0767 га під майновим 

комплексом та для його обслуговування по вул. Грушевського, 2 строком на 5 

років до _____ 2021 року. 
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2. Припинити  дію договору оренди земельної ділянок: 

 

- Гр. Данюк Ользі Михайлівні на земельну ділянку площею 40 кв.м. для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                      

пр. Свободи, 29 (договір оренди землі від 17.11.2015р. № 1825). 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І. Ю. та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Б. Андріїв 


