
  

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
                XV_  сесія    VI _  скликання  
         (1-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 07 грудня 2012 року                 м. Ужгород                           № 739 
 
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. Гр. Гаргоц Ігорю Славінтійовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0250 га під власним приміщенням по вул. ***строком на 1 
рік до 07 грудня 2013 року.  

1.2. Фізичній особі – підприємцю Рубіш Івану Дмитровичу, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0,0398 га для обслуговування торгово-
побутового комплексу по вул. ***строком на 1 рік до 07 грудня 2013 року.  

1.3. Фізичній особі – підприємцю Лазаренку Олексію Вікторовичу, 
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 1,0029 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови, існуючого 
автоатракціону "Екстрім+" по вул. ***строком на 5 років до 07 грудня 2017 
року. 
        1.4. Товариству забудовників «Оселя», ідент. код ***,  земельної ділянки 
площею 0.2 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку по 
вул. *** строком на 3 роки до 07 грудня 2015 року.  
        1.5. Гр. Бугаєць Дар'ї Андріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0115 га для змішаного використання (житлової забудови та 
комерційного призначення) по вул. *** строком на 1 рік до 07 грудня 2013 
року. 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Гранд – Оіл.ДК", ідент. 
код ***, земельної ділянки площею 0,32 га для будівництва житлово-
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торгового комплексу по Слов'янській набережній строком на 1 рік до 07 
грудня 2013 року.  
         1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю "Аніта", ідент. код ***, 
земельної ділянки площею 0,4514 га для розміщення багатоповерхової 
житлової забудови по вул. Перемоги строком на 5 років до 07 грудня 2017 
року.  
          2. Відмовити у продовженні дії договорів оренди земельних ділянок 
наступним юридичним, фізичним особам та фізичним особам - підприємцям 

2.1. Фізичній особі - підприємцю Крайняк Владиславу Степановичу, 
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,09 га  для будівництва об'єкту 
автотехобслуговування по вул. ***, б/н.  

  2.2. Гр. Галинському Володимиру Михайловичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0.2386 га  під об’єктами незавершеного 
будівництвом багатоквартирного житла  по вул. *** (поз. 223), 41(поз. 220).   

2.3.    Фізичній особі – підприємцю Пупені Ванді Михайлівні, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0,0850 га для обслуговування магазину 
по вул. ***.  
           2.4. Компанії "СPM Management Building LTD" земельної ділянки 
площею 0,12 га для будівництва готельно-торгового комплексу 
міжнародного рівня в мкрн. "Боздош".  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 
постійну комісію з питань раціонального використання земельних ресурсів 
міста (Доктор О.О.). 

 

 
Міський голова                                                                       В. Погорелов 


