
                                 Доповнення до проекту рішення №______ 

 

«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: 

1.3. Релігійній громаді Української Православної Церкви «Різдва 

Пресвятої Богородиці» земельної ділянки площею 0,0010 га під церковним 

кіоском по пр. Свободи, б/н строком на 5 років до _____ 2023 року. 

1.4. Фізичній особі-підприємцю Шігімага  Вірі Богданівні земельної 

ділянки площею 0,0040 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по пр. Свободи, 39/33 строком на 5 років до _____ 2023 року. 

1.5. Гр. Грицик Людмилі Федорівні земельної ділянки площею 197 кв.м.  

під магазином та для його обслуговування по вул. Михайла                             

Грушевського, 74 «а» строком на 2 років до _____ 2020 року. 

1.6. Приватному підприємству «Бізнес-Стиль» земельної ділянки площею 

200 кв.м. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-го 

Березня, поз. 4 строком на 5 років до _____ 2023 року. 

1.7. Гр. Срібній Анжеліці Іванівні земельної ділянки площею 0,0026 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 2/63 

строком на 5 років до _____ 2023 року. 

1.8. Гр. Спічкей Любові Михайлівні  земельної ділянки площею 7 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по пр. Свободи, 39/1 строком на 5 років до_____ 2023 року. 

 

 3. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

- Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРІОРИТЕТ-2016»  

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для 

здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням 

прибутку) по вул. Грибоєдова строком на 5 років до _____ 2023 року. 

 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 

 

 


