
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _VIII_  сесія    VІI _  скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18 жовтня 2016 року                       м. Ужгород                                 № 415                           
      

Про припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок 

 

Розглянувши клопотання юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, 

керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 31, 32 Закону України «Про оренду землі»,  статтею 141 

Земельного кодексу України, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

          1. Припинити  наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам - підприємцям дію договорів оренди земельних ділянок: 

        

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Сервус" на земельну 

ділянку площею 0,3500 га для будівництва багатоквартирного житлового 

будинку в мікрорайоні "Боздош". 

1.2. Гр. Стан Михайлу Петровичу на земельну ділянку площею 0,0101 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. С. Дністрянського, 12. 

1.3. Гр. Бурлику Мирославу Михайловичу на земельну ділянку площею   

0,0600 га під власною будівлею для комерційної діяльності по                                   

вул. Тобілевича, 13. 

1.4. Гр. Асаулюк Андрію Валерійовичу на земельну ділянку площею           

0,0025 га для влаштування входу до власного офісу по вул. Минайській, 8/2. 

1.5. Відкритому акціонерному товариству «Виробничо-будівельне 

підприємство» на земельну ділянку площею 1949,57 кв.м. для будівництва 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимирській (мікрорайон 

«Боздош»). 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ужгородміськбуд" 

земельної ділянки площею 0,0030 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Белінського, 13 «б». 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю "Грін Білдінг Консалтінг" 

земельної ділянки площею 0,0622 га для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови по вул. Грушевського, 35 «а». 
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1.8. Гр. Багрій Наталії Юріївні земельної ділянки площею 0,0300 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Верховинській, 53. 

1.9. Фізичній особі-підприємцю Кокіну Володимиру Олексійовичу 

земельної ділянки площею 996 кв.м. для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств по вул. П. Комуни, 4.  

1.10. Гр. Прислупській Магдалині Іванівні земельної ділянки площею 

0,1300 га  для змішаного використання (житлової забудови та комерційного 

призначення) по  вул. Баб’яка, 13 «в». 

1.11. Товариству з обмеженою відповідальністю "Офіс-центр-3" 

земельної ділянки площею 898 кв.м. під будівлями для комерційної діяльності 

по вул. Минайській, 16 «а». 

 

2. 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 


