
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  _ХІIІ__ сесія   __VI__ скликання 
 

             Р І Ш Е Н Н Я        
 
 
від  20.07.2012 року               м. Ужгород    № 593 
 
Про продовження 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 
124, 134 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі»  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Продовжити дію договорів оренди земельних ділянок наступним 

юридичним, фізичним особам та фізичним особам - підприємцям: 
           1.1. Фізичній особі - підприємцю Звурському Анатолію Петровичу, 
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,06 га для будівництва торгово-
офісного приміщення по вул. Тімірязєва, б/н строком на 3 роки до 20 липня 
2015 року. 
         1.2. Гр. Газа Юрію Васильовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0014  га для влаштування входу в магазин по    вул. Оноківській, 
18/48 строком на 3 роки до 20 липня 2015 року. 
        1.3. Гр. Пацкан Дмитру Сергійовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,42 га для реконструкції придбаної адмінбудівлі під 
магазин  по вул. Верещагіна, 16 строком на 3 роки до 20 липня 2015 року. 
        1.4. Гр. Рогач Богдану Тарасовичу, ідент. номер ***, та гр. Цібере 
Михайлу Івановичу, ***, земельної ділянки площею 0,0046 га під придбаним 
приміщенням №6 та для його обслуговування на пл. Кирила та Мефодія, 2 
строком на  2 роки до 20 липня 2014 року. 
         1.5. Фізичній особі – підприємцю Биковській Оксані Миколаївні, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0,0097 га під магазином по вул. 
Руданського, 14 строком на 3 роки до 20 липня 2015 року. 

1.6. Фізичній особі – підприємцю Шляхті Наталії Іванівні, ідент. номер 
***, земельної ділянки площею 0,0082 га  під торговим павільйоном по вул. 8 
Березня, б/н строком на 3 роки до 20 липня 2015 року. 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю "Райдуга", ідент. код 
13589827, земельної ділянки площею 0,0029 га для комерційного 
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використання під магазином по просп. Свободи, 52 строком на 1 рік до 20 
липня 2013 року. 

1.8. Гр. Горблюк Галині Олександрівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0413 га для реконструкції придбаного нерухомого майна 
по вул. 8 Березня, 4 "а" строком на 1 рік до 20 липня 2013 року. 

1.9. Гр. Горблюк Галині Олександрівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0013 га для влаштування входу до магазину по вул. 
Сечені, 50/18 строком на 3 роки до 20 липня 2015 року. 

 1.10. Гр. Яцуті Яні Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0667 га під власними торгово-офісними та складськими 
приміщеннями по вул. Радіщева, 1 строком на 3 роки до 20 липня 2015 року.  
         1.11. Гр. Галіну Леоніду Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0039 га під власним магазином та для його обслуговування 
по вул. Митрака, 1 строком на  3 роки до 20 липня 2015 року.  
         1.12. Гр. Коровіну Віктору Сергійовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0019 га для влаштування входу до магазину по вул. 
Грушевського, 63/37  строком на 3 роки до 20 липня 2015 року.  
          1.13. Товариству з обмеженою відповідальністю "КарпатСтройекс", 
 ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,1954 га для обслуговування 
власної виробничої будівлі по вул. Електрозаводській, 4 на 3 роки  до 20 
липня 2015року.  
           1.14. Приватному підприємству "ВТВ – Буд", ідент. код 32746850, 
земельної ділянки площею 0,0360 га для розміщення і будівництва торгово-
офісного центру по вул. Сріблястій, б/н строком на 1 рік до 20 липня 2013 
року.  
          1.15. Приватному підприємству "ВТВ – Буд", ідент. код 32746850, 
земельної ділянки площею 0,0430 га для розміщення і будівництва торгово-
офісного центру по вул. Сріблястій, б/н строком на 1 рік до 20 липня 2013 
року.  

2. Відмовити у продовженні дії договорів оренди земельних ділянок 
наступним юридичним особам та фізичним особам - підприємцям: 

2.1. Фізичній особі – підприємцю Коломієць Ігорю Олександровичу, 
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0036 га під кіоском для 
торгівлі молочною продукцією по вул. Грушевського, б/н.  

2.2. Фізичній особі – підприємцю Лазаренко Олексію Вікторовичу, 
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 1,0029 га для реконструкції 
існуючого автоатракціону "Екстрім +", господарських будівель та споруд по 
вул. Боздоська дорога, 5.  

2.3. Компанії CPM Management Building LTD земельної ділянки 
площею 0,12 га для будівництва готельно-торгового комплексу 
міжнародного рівня в мкрн. "Боздош".  
         2.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Експрес ЛТД", ідент. 
код 13594877, земельної ділянки площею 0,0049 га для роздрібної торгівлі та 
комерційних послуг по вул. І.Ваша.  
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        3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Трикур В.Ф. та постійну комісію з питань раціонального 
використання земельних ресурсів міста (Доктор О.О.). 

 

 
Міський голова                                                                       В. Погорелов 


