
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про поновлення 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. Товариству з обмеженою відповідальністю «Закарпатбудпостач»,             

ідент. код ***, земельної ділянки площею 4608 кв. м. під складськими 
приміщеннями по вул. Лавріщева, 31 строком на   п’ять  років до _____ травня 
2019 року. 

1.2. Публічному акціонерному товариству «Концерн Галнафтогаз» ідент. 
код ***, земельної ділянки площею 7000 кв.м. для будівництва АЗС з комплексом 
обслуговування та автогазозаправочним пунктом по                                 вул. 
Собранецькій строком на три роки до  ____ травня 2017 року. 

1.3. Фізичній особі - підприємцю Проц Ларисі Анатоліївні, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 120 кв.м. для будівництва магазину з легких 
конструкцій по вул. 8 Березня строком на три роки до  ____ травня 2017 року. 

1.4. Закарпатській обласній раді професійних спілок, ідент. код ***, 
земельної ділянки площею 1193 кв.м. під будинком культури по вул. Руській, 3 
строком на десять років до  ____ травня 2024 року. 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Сімо і Ганц»,             
ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,8275 га під майновим комплексом по 
вул. Приладобудівників, 5 строком на   п’ять  років до _____ травня 2019 року. 

1.6. Гр. Лукач Ользі Михайлівні, ідент. код ***, земельної ділянки площею 
240 кв.м. для добудови до власного магазину «Осетія» по                                вул. 
Минайській, 34 строком на   п’ять  років до _____ травня 2019 року. 

1.7. Гр. Тардуччі Габріеле, ідент. код ***, земельної ділянки площею 197, 50 
кв.м. для облаштування та проведення реконструкції із зміною конфігурації 
існуючої літньої тераси по пр. Свободи, 45 строком на   п’ять  років до _____ 
травня 2019 року. 
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1.8. Фізичній особі- підприємцю Плешковій Галині Степанівні, ідент. 

номер ***, земельної ділянки площею 0,0022 га для влаштування входу до 
власного приміщення по вул. Минайській, 8/47 строком на   п’ять  років до _____ 
травня 2019 року. 

1.9. Гр. Струк Світлані Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 24 кв.м. під прибудовою до власних приміщень по                             пр. 
Свободи, 43/17 строком на   п’ять  років до _____ травня 2019 року. 

1.10. Гр. Кричфалушію Антону Васильовичу ідент. номер ***,  земельної 
ділянки площею 479 кв.м. по вул. Вузькій, б/н  для комерційної діяльності 
строком на   п’ять  років до _____ травня 2019 року. 

1.11. Гр. Василечко Василю Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки  площею 12,62 кв.м. для прибудови тамбуру та влаштування входу до 
власного приміщення по пр. Свободи, 28/18 строком на   п’ять  років до _____ 
травня 2019 року. 

1.12. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі «Злагода», 
ідент. код ***, земельної ділянки площею 647 кв.м. під магазином по             
вул. Острівній строком на три роки до  _____ травня 2017 року. 

1.13. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі «Злагода», 
ідент. код ***, земельної ділянки площею 389 кв.м. під складом-магазином по 
вул. Електрозаводській, 35(1) строком на три роки до  _____ травня 2017 року. 

1.14. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі «Злагода», 
ідент. код ***, земельної ділянки площею 374 кв.м. під складом-магазином по 
вул. Електрозаводській, 35(2) строком на три роки до  _____ травня 2017 року. 

 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та постійну 

комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.). 
 

 
Секретар ради                                                                              В. Щадей 


