
                      

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  
 

   

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 
 

 

_________________                              Ужгород 

 

 

Про поновлення та припинення дії  

договорів оренди земельних ділянок 

 

 

 Розглянувши клопотання фізичних та юридичних осіб, 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. 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 ______ 2025 року. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Маріо Бенг» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0293)  площею 0,0510 га під 

придбаною будівлею та для її обслуговування (для комерційної діяльності) по 

вул. Собранецькій, 115 строком на 5 років до ______ 2025 року. 

1.3. Гр. Путраш Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0155)  площею 0,0384 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на пл. Василя Гренджі-

Донського, 3 строком на 5 років до ______ 2025 року. 

 

2. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

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

2.1. Гр. Сас Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0843)  площею 0,8151 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Загорській, 51 строком на 5 років 

до ________ 2025 року. 



 

3. Припинити дію договору оренди земельної ділянки: 

3.1. Грицан Володимиру Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0070) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Братів Тобілевичів                                        

(вул. Тобілевича), 13 (договір оренди 30.05.2019 № 2073). 

3.2. Фізичній особі-підприємцю Яцків Тетяні Максимівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:12:002:0034) площею 0,0112 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для прибудови до кафе-бару 

та магазину) по пр. Свободи, 63 (договір оренди 27.06.2007). 

 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 


