
 

 

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. Гр. Степурі Олександру Олеговичу земельної ділянки площею 0,0025 га 

для влаштування входу до власного приміщення по вул. Михайла                     

Грушевського, 43/17 строком на 5 років до _____ 2023 року. 

1.2. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею 0,0010 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об`єктів передачі електричної та теплової 

енергії по вул. Золтана Баконія - Підгірна, б/н строком на 5 років до _____ 2023 

року. 

1.3. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки площею 0,0020 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об`єктів передачі електричної та теплової 

енергії по вул. Олександра Блистіва (вул. Краснодонців), б/н строком на 5 років до 

_____ 2023 року. 

1.4. 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 _____ 2023 року. 

 1.5. Гр. Дубровці Славці Василівні земельної ділянки площею 0,0030 га для 

влаштування та обслуговування входу до власного приміщення на 2 поверсі 

будинку по вул. Михайла Лучкая, 14 через двір загального користування по                           

вул. Духновича, 11 строком на 5 років до _____ 2023 року. 

 1.6. Гр. Кабай Мирону Мироновичу земельної ділянки площею 0,0297 га  

для обслуговування магазину та офісних приміщень по вул. Другетів, 140 строком 

на 5 років до _____ 2023 року. 
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 1.7. Малому приватному підприємству "Олеся" земельної ділянки 

площею 0,5253 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Минайській, 16 "Г" строком на 5 років до _____ 2023 року. 

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Паб і Ком» земельної 

ділянки площею 4000 кв.м. для будівництва і обслуговування кемпінгу в районі 

Об’їзної дороги (урочище «Червениця») строком на 5 років до _____ 2023 року. 

1.9. Гр. Лавному Віктору Степановичу земельної ділянки площею                  

0,0101 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Устима Кармелюка, 7 строком на 5 років до _____ 2023 

року. 

1.10. Закарпатській обласній колегії адвокатів земельної ділянки площею 

0,0002 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови на пл. Театральній, 13 строком на 5 років до _____ 2023 року. 

1.11. Гр. Пребуш Світлані Миколаївні земельної ділянки площею 0,0011 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Загорській, 26 

строком на 5 років до _____ 2023 року. 

1.12. Гр. Химинець Юлії Петрівні земельної ділянки площею 0,0150 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування власного 

кафе) по вул. Возз`єднання, 5 строком на 5 років до _____ 2023 року. 

1.13. Гр. Котляровій Ірині Валеріївні земельної ділянки площею 0,0024 га 

під добудовою до власного житлового приміщення по вул. Братів Бращайків, 5/1 

строком на 5 років до _____ 2023 року. 

1.14. 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 _____ 2023 року. 

 

 2. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

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

- Приватному акціонерному підприємству «Закарпатавтотранс» земельної 

ділянки площею 0,0080 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства по                                   

вул. Собранецькій строком на 5 років до _____ 2023 року. 

 

 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                             Б. Андріїв 


