
                              

 

 

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. Буришин Віталію Васильовичу, гр. Джум (Івашко) Ганні 

Василівні та гр. Шикітка Василю Асафатовичу земельної ділянки площею 

0,0130 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Василя Докучаєва, 25 строком на 5 

років до _____ 2023 року. 

1.2. Гр. Тімашевій Ганні Василівні земельної ділянки площею 0,0043 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 65/22 

строком на 5 років до _____ 2023 року. 

1.3. Фізичній особі – підприємцю Балажинець Світлані Йосипівні 

земельної ділянки площею 0,0240 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (для будівництва кафе) по вул. 8-го Березня, б/н строком на 3 

роки до _____ 2021 року. 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Фенікс» земельної 

ділянки площею 120 кв. м. під магазином по вул. 8-Березня, 33 "б" строком на 5 

років до _____ 2023 року. 

1.5. Гр. Срібній Анжеліці Іванівні земельної ділянки площею 0,0026 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 2/63 

строком на 5 років до _____ 2023 року. 

1.6. Фізичній особі-підприємцю Лешанич Марії Василівні земельної 

ділянки площею 0,0080 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Грушевського, 27 строком на 5 років до _____ 2023 року. 
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1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю "Фора 1" земельної 

ділянки площею 0,4000 га для будівництва торгово-офісного центру по                          

вул. Миколи Бобяка строком на 5 років до _____ 2023 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 


