
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 

_________________                      м. Ужгород 

 

Про поновлення та припинення  

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 Лазаренку Олексію Вікторовичу земельної 

ділянки площею 1,0029 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови, існуючого авто атракціону «Екстрім+» по вул. Миколи 

Бобяка (вул. Боздоська дорога) строком на 5 років до _____ 2022 року. 

 1.2. Фізичній особі-підприємцю Марухничу Юрію Івановичу земельної 

ділянки площею 0,0130 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

вул. В`ячеслава Чорновола, 7 строком на 5 років до _____ 2022 року. 

 1.3. Гр. Голубці Олені Федорівні земельної ділянки площею 0,0040 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 45/19 строком 

на 1 рік до _____ 2018 року. 

 1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Євро-Парк» земельної 

ділянки площею 328 кв. м. під власним майном та для його обслуговування по 

вул. Станційній, 56 строком на 3 роки до _____ 2020 року. 

1.5. Гр. Бондюк Надії Іванівні земельної ділянки площею 0,0024 га  під 

добудовою до власного магазину та для його обслуговування по                                       

пр. Свободи, 22/17 строком на 5 років до _____ 2022 року. 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Л.П.Я.» земельної ділянки 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови  на пл. Богдана Хмельницького, 21 строком на 5 років до _____ 2022 

року. 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Західна інвестиційна 

компанія» земельної ділянки площею 0,0600 га під власною будівлею та для її 

обслуговування по Слов’янській набережній,7 строком на 5 років до _____ 2022 

року. 
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1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю "Лінком" земельної 

ділянки площею 42 кв. м. під добудовою магазину з офісним приміщенням по                             

вул. Станційній, 16/1 строком на 5 років до _____ 2022 року. 

1.9. Гр. Кальницькій Марині Анатоліївні земельної ділянки площею            

0,0403 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови на пл. Корятовича, 27 строком на 5 років до _____ 2022 року. 

 1.10. Фізичній особі-підприємцю Проц Ларисі Анатоліївні земельної 

ділянки площею 0,0120 га для будівництва магазину з легких конструкцій по                 

вул. 8-Березня строком на 5 років до _____ 2022 року. 

 

 2. Припинити  дію договору оренди земельної ділянки: 

 2.1. Гр. Негря Степану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0084 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Грибоєдова, 14 "Г"                         

поз. 1 (договір оренди землі від 26.07.2013 року). 

 2.2. Гр. Бурдай Віті Юріївні земельної ділянки площею 0,0084 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Грибоєдова, поз. 4 

(договір оренди землі від 26.07.2013 року № 1605). 

 2.3. Фізичній особі-підприємцю Суханову Олександру Олександровичу 

земельної ділянки площею 12310  кв. м. для іншої комерційної діяльності 

(роздрібна торгівля та комерційні послуги) по вул. Легоцького, 80 (договір оренди 

землі від 18.04.2008 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 


