
                                 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: 

 1.14. Товариству з обмеженою відповідальністю "Голден Карс" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:002:0069)  площею 0,1434 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під власними нежитловими 

приміщеннями та для їх обслуговування) по вул.  Перемоги, 168 строком на 5 

років до_____ 2024 року. 

 1.15. Гр. Кирилюку Олександру Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:11:001:0233) площею 0,0056 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Конопляній, 10 строком на 5 років до_____ 2024 року. 

 

 2. Припинити дію договору оренди земельної ділянки: 

 2.2. Приватному підприємству «ФОГ»  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:60:001:0178) площею 0,2669 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств по вул. Гранітній, 14 (договір оренди від 27.12.2017 

року № 1960). 

 2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Егрікалчерел МІТ»  

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0616) площею 0,15 га 

для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (під 

власною будівлею гуртожитку та будівництва багатоквартирного житлового 

будинку) по вул. Івана Франка, 58 «б» (договір оренди від 09.10.2014 року        

№ 1763). 

 

 3. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

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

 3.2. Гр. Жук Надії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0220) площею 0,0067 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Новака, 16 строком на 3 роки до_____ 2022 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 


