
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 

_________________                      м. Ужгород 

 

Про поновлення 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 Балажинець Світлані Йосипівні земельної 

ділянки площею 240 кв. м. для будівництва кафе по вул. 8  Березня, б/н строком 

на 5 років до _____ 2022 року. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «УЖ-БУД-ІНВЕСТ» 

земельної ділянки площею 0,1200 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в мікрорайоні «Боздош» строком на 5 

років до _____ 2022 року. 

1.3.  Товариству з обмеженою відповідальністю "Віза" земельної ділянки 

площею 2104 кв. м. під власними виробничими будівлями та для їх 

обслуговування по вул. Юрія Біровчака (вул. Колгоспній), 3"А"  строком на 5 

років до _____ 2022 року. 

1.4. Фізичній особі-підприємцю Осадчук Інесі Владиславівні земельної 

ділянки площею 0,0500 га для розміщення адмінбудівлі та житлових приміщень 

по вул. Героїв Крут (вул. Галана) - Г. Артемовського строком на 5 років до _____ 

2022 року. 

1.5.  Гр. Зацинській Агаті Гейзівні земельної ділянки площею 0,0096 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Героїв Крут (вул. Галана), 8 строком на 5 років до _____ 2022 року. 

1.6. Малому приватному підприємству "Олеся" земельної ділянки площею 

0,5253 га під будівлями для комерційної діяльності по вул. Минайській, 16 "Г" 

строком на 5 років до _____ 2022 року. 

 

 

 

 



 2 

 

1.7. Фізичній особі-підприємцю Гаврилюку Валерію Миколайовичу 

земельної ділянки площею 0,0150 га під станцією технічного обслуговування 

автомобілів по вул. Нікітіна, 8 строком на 5 років до _____ 2022 року. 

 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                             Б. Андріїв 


