
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
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. Гр. Блазі Оксані Петрівні на земельну ділянку площею 0,0565 га  для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Стародоманинській. 

1.2. Фізичній особі – підприємцю Астаховій Лідії Володимирівні на 
земельну ділянку площею 0,0511 га  під власними виробничими спорудами та 
для їх обслуговування по вул. Приладобудівників, 3. 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна Компанія 
Квадрат» на земельну ділянку площею 1493 кв.м. під придбаними виробничими 
приміщеннями та для їх обслуговування по вул. П.Комуни, 10. 

1.4. Фізичній особі-підприємцю Лазаренко Олексію Вікторовичу на 
земельну ділянку площею 1,0029 га для реконструкції існуючого авто 
атракціону «Екстрім+», господарських будівель та споруд  по             
вул. Боздоська дорога, 5. 

1.5. Гр. Погореловій Любові Антонівні на земельну ділянку площею 
0,0088 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Д.В. Чепура, 10 та на земельну ділянку 
площею 0,0300 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Д.В. Чепура, 10. 

1.6. Гр. Погорєловій Зої Олександрявні на земельну ділянку площею 
0,0285 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. В. Сливки, 28 та на земельну ділянку 
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площею 0,0084 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. В. Сливки, 28. 

1.7. Гр. Дворциній Людмилі Володимирівні на земельну ділянку площею 
10 кв.м. для влаштування входу до власних приміщень (поз. 1,2,3) по             
вул. Перемоги, 25/26 «а». 

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Грін Білдінг Консалтінг» 
на земельну ділянку площею 0,0777 га  для багатоквартирної житлової забудови 
по вул. Новака, 10. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин. 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 


