
 

 

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. Фізичній особі-підприємцю Івашко Віктору Антонійовичу земельної 

ділянки загальною площею 1360 кв.м. для влаштування автостоянки  по             
вул. Гагаріна, б/н строком на   десять  років до _____ серпня 2024 року. 

1.2. Фізичній особі-підприємцю Коба Наталії Юріївні земельної ділянки 
загальною площею 30 кв.м. під кафе-павільйоном та для його обслуговування  по 
вул. Собранецькій, 145 строком на   десять  років до _____ серпня 2024 року. 

1.3. Гр. Кондрат Ганні Федорівні земельну ділянку площею 10 кв.м. для 
влаштування входу до власного магазину по пр. Свободи, 39/33 строком на 10 
років строком на   десять  років до _____ серпня 2024 року. 

1.4. Фізичним особам - підприємцям Голик Марії Олександрівні, Пугач 
Наталії Володимирівні земельної ділянки загальною площею 69 кв.м. під 
галереєю та входами у торгові приміщення  по вул. Заньковецької, 19 строком на 
три роки до  ______ серпня 2017 року. 

1.5. Приватному підприємству «ЛАСП» земельної ділянки загальною 
площею 44 кв.м. для комерційної діяльності  по вул. Волошина, 21 «а» строком на   
п’ять  років до _____ серпня 2019 року. 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Дабо» земельної ділянки 
загальною площею 0,09 га для обслуговування автомийки вантажного 
автотранспорту в районі об’їзної дороги біля КПП «Ужгород» строком на три 
роки до  ______ серпня 2017 року. 

1.7. Фізичній особі - підприємцю Марухнич Юрію Івановичу земельної 
ділянки загальною площею 0,013 га для комерційного використання  по             
вул. Чорновола, 7 строком на три роки до  ______ серпня 2017 року. 

1.8. Гр. Жганич Віктору Юрійовичу земельної ділянки загальною площею 
2156 кв.м. для обслуговування виробничої будівлі по вул. Гранітній, 5 строком на   
п’ять  років до _____ серпня 2019 року. 
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1.9. Гр. Стрункіну Віктору Михайловичу земельну ділянку площею 

500 кв.м. для проведення благоустрою та облаштування підпірних стінок і 
розміщення альтанки по вул. Підградській, 4 строком на   десять років до _____ 
серпня 2024 року. 

1.10. Малому приватному підприємству «Юрісен» земельної ділянки 
загальною площею 11039 кв.м. під амфітеатром та для його обслуговування  по 
вул. Орлиній, 13 строком на   шість років до _____ серпня 2020 року. 

1.11. Об’єднанню співвласників 6-и квартирного будинку по             
вул. Д. Климпуша, 6 земельної ділянки площею 640 кв.м. під власним 
багатоквартирним житловим будинком та для його обслуговування по            
вул. Д. Климпуша, 6 строком на три роки до  ______ серпня 2017 року. 

1.12. Гр. Мойсюк - Торохтіній Іванні Іванівні земельної ділянки             
площею 15,28 кв.м. для влаштування входу до власних офісних приміщень по     
вул. 8-Березня, 23/3 строком на п’ять  років до _____ серпня 2019 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 


