
 

 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  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. Гр. Сидоран Анжелі Михайлівні земельної ділянки                               

площею 0,0016 га для обслуговування входу до власного магазину по                                    

вул. Минайській, 30 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.2. Фізичній особі-підприємцю Костів Наталії Іллічні  земельної ділянки 

площею 0,0170 га під власною будівлею та для її обслуговування по                           

вул. Баб’яка, 5 «а» строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.3. Фізичній особі-підприємцю Маланіній Ержебет Іштванівні земельної 

ділянки площею 0,0173 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Швабській, 16 строком на 3 роки до _____ 2019 року.   

1.4. Гр. Полінко Олександру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0045 га, яка прилягає до власного нерухомого майна по                                         

вул. Л. Толстого, 8 «а» строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.5. Приватному підприємству «УкрВест» земельної ділянки площею               

0,0595 га під будівництво та обслуговування адміністративно-готельного 

комплексу по  вул. Минайській, б/н строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.6. Гр. Феєр Світлані Михайлівні земельної ділянки                               

площею 25,5 кв.м. під добудовою до квартири по вул. Лавріщева, 6/3 строком на       

5 років до ________ 2021 року. 

1.7. Фізичній особі-підприємцю Токар Мартону Мартоновичу земельної 

ділянки площею 15,42 кв.м. для розширення та комплексної реконструкції 

власних приміщень по  пр. Свободи, 1 строком на 3 роки до _____ 2019 року.   
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1.8. Гр. Криванич Тетяні Іванівні земельної ділянки                               

площею 48 кв.м. для прибудови до аптечного закладу (комерційне використання) 

по вул. Минайській, 32/37 строком на 3 роки до _____ 2019 року.   

1.9. Гр. Свида Георгію Івановичу земельної ділянки                               

площею 70 кв.м. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                    

пр. Свободи, 25/1 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «І Контракт»  земельної 

ділянки площею 18000 кв.м. для будівництва багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Загорській строком на 7 років до _____ 2023 року. 

1.11. Компанії “C.P.M. Management Building Ltd” земельної ділянки площею 

22400 кв.м. для будівництва житлового комплексу по Слов'янській набережній, 

мікрорайон «Боздош» строком на 5 років до _____ 2021 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): 

 

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Агросадівник" земельної 

ділянки площею 1,9000 га для будівництва житлового комплексу по                        

вул. Загорській, 51 строком на 7 років до _____ 2023 року. 

 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Габора О. М. та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Б. Андріїв 


