
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XIX_  сесія    VI _  скликання  
 (2-е пленарне засідання) 
 

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 Кокіну Володимиру Олексійовичу, 
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 996 кв.м. під придбаною будівлею 
цеху-складу та для її обслуговування, по вул. П.Комуни, 4 строком на 2 роки до 
20 вересня 2015 року. 
          1.2. Фізичній особі – підприємцю Яцків Тетяні Максимівні, ідент. номер 
***, земельної ділянки площею 112 кв.м. під прибудовою кафе-бару та 
магазину по пр. Свободи,  63 строком на 2 роки до 20 вересня 2015 року. 
  1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Райдуга", ідент. код ***, 
земельної ділянки площею 29  кв. м. під власним магазином по  пр. Свободи,52 
на 5 років до  20 вересня 2018 року. 

1.4. Приватному підприємству "Лідер", ідент. код ***, земельної ділянки 
площею 5000 кв.м. для багатоквартирного та торгово-побутового будівництва 
по вул. Єньковській строком на 5 років до 20 вересня 2018 року. 
 1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "НСЛ", ідент. код ***, 
земельної ділянки площею 0,40 га для будівництва багатоквартирного 
житлового будинку  по вул. Загорській на 2 роки до  20 вересня 2015 року. 
 1.6. Фізичній особі – підприємцю Астаховій Лідії Володимирівні, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0,0511 га під власними виробничими 
спорудами та для їх обслуговування по вул. Приладобудівників, 3 строком на 2 
роки до 20 вересня 2015 року. 



 1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Феба» ідент. код ***, 
земельної ділянки площею 1643 кв.м. для обслуговування торгівельно – 
офісного центру та влаштування багатоповерхової стоянки по пл. Кирила і 
Мефодія, строком на 25 років до 20 вересня 2038 року. 
 1.8. Громадській організації об’єднання власників земельних ділянок 
«Товариство забудовників «Уж» земельної ділянки площею 0,4004 га для 
розташування та будівництва багатоквартирної забудови котеджного типу по 
вул. Єньковській строком на 2 роки до 20 вересня 2015 року. 

1.9. Гр. Колотусі Івану Олексійовичу ідент. номер ***земельної ділянки 
площею 69,82 кв.м. під офісом по пл. Корятовича, 17/8. 

2. 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 
 


