
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXIII   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
11 липня 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1366_                            
 
Про поновлення та відмову  
у поновленні 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 Рояк Єлизаветі Бейлівні земельної ділянки 

площею 0,0012 га для влаштування входу до власного приміщення по  вул. 
Одеській, 33б/64 строком на   п’ять  років до одинадцятого липня 2019 року. 

1.2. Гр. Асаулюк Андрію Валерійовичу земельної ділянки площею 25 кв.м. 
для влаштування входу до власного офісу по  вул. Минайській, 8/2 строком на три 
роки до  одинадцятого липня 2017 року. 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Лінком» земельної ділянки 
площею 42 кв.м. під добудовою магазину з офісними приміщеннями по            
вул. Станційній, 16/1 строком на три роки до  одинадцятого липня  2017 року. 

1.4. Фізичній особі-підприємцю Тижуку Семену Васильовичу             
земельної ділянки площею 644 кв.м. під придбаними офісними приміщеннями та 
для їх обслуговування по  вул. Минайській, 14 «б» строком на   п’ять  років до 
одинадцятого липня 2019 року. 

1.5. Гр. Батріну Дмитру Івановичу земельної ділянки площею 0,0183 кв.м. 
під власним майном та для його обслуговування по  вул. Мукачівській, 56  
строком на   п’ять  років до одинадцятого липня 2019 року. 

1.6. Фізичній особі-підприємцю Добоній Данка Андріївні             
земельної ділянки площею 15 кв.м. для влаштування входу до власного магазину 
по  на пр. Свободи, 32/18 строком на   п’ять  років до одинадцятого липня 2019 
року. 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІЗА» земельної ділянки 
площею 2104 кв.м. під власними виробничими будівлями та для їх 
обслуговування по вул. Колгоспній, 3 «а» строком на три роки до  одинадцятого 
липня 2017 року. 
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1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «ФЕНІКС»             

земельної ділянки площею 120 кв.м. під магазином по вул. 8- Березня, 33 «б»  
строком на три роки до  одинадцятого липня 2017 року. 

1.9. Фізичній особі - підприємцю Іванюку Миколі Миколайовичу  земельної 
ділянки площею 0,0013 га для обслуговування входу до власного магазину по   
вул. Бородіна, 4/36 строком на три роки до  одинадцятого липня 2017 року. 

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Самшит»             
земельної ділянки площею 0,4696 га для обслуговування власного майна по            
вул. Гленца, 4 строком на два роки до  одинадцятого липня 2016 року. 

1.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «Паб і Ком» земельної 
ділянки площею 4000 кв.м. для будівництва і обслуговування кемпінгу  в районі 
об’їзної дороги (урочище «Червениця») строком на два роки до  одинадцятого  
липня 2016 року. 

1.12. Приватному підприємству «ВТВ-БУД» земельної ділянки площею 
0,0360 га для розміщення і будівництва торгово-офісного центру по            
вул. Сріблястій, б/н строком на три роки до  одинадцятого липня 2017 року. 

1.13. Приватному підприємству «ВТВ-БУД» земельної ділянки площею 
0,0430 га для розміщення і будівництва торгово-офісного центру по  вул. 
Сріблястій, б/н строком на три роки до  одинадцятого липня 2017 року. 

1.14. Закарпатському обласному благодійному фонду дітей сиріт та 
інвалідів «Співчуття» земельної ділянки площею 4786 кв.м. під придбаним 
об’єктом незавершеного будівництва по вул. Гранітній, 1 «а» строком на три роки 
до  одинадцятого липня 2017 року. 

1.15.  Товариству з обмеженою відповідальністю «Євро-Парк» земельної 
ділянки площею 328 кв.м. під власним майном та для його обслуговування по  
вул. Станційній, 56 строком на три роки до  одинадцятого липня 2017 року. 

1.16. Гр. Кабай Мирону Мироновичу земельної ділянки площею 0,0297 га 
для обслуговування магазину та офісних приміщень по  вул. Другетів, 140 
строком на три роки до  одинадцятого липня 2017 року. 

1.17. Фізичній особі-підприємцю Локес Світлані Андріївні             
земельної ділянки площею 42 кв.м. для влаштування входу до власних торгово-
офісних приміщень по  вул. Минайській, 3/39 строком на три роки до  
одинадцятого  липня 2017 року . 

1.18. Фізичній особі-підприємцю Осадчук Інесі Владиславівні             
земельної ділянки площею 0,05 га для розміщення адмінбудівлі та житлових 
приміщень по  вул. Галана - Г.Артемовського строком на три роки до 
одинадцятого липня 2017 року. 

1.19. Товариству з обмеженою відповідальністю «Твінс» земельної ділянки 
площею 167 кв.м. для розміщення стаціонарної тераси по вул. 8- Березня, 25 
строком на п’ять років до одинадцятого липня 2019 року. 

1.20. Товариству з обмеженою відповідальністю «Твінс» земельної ділянки 
площею 20 кв.м. для розміщення тераси до власного кафе по вул. 8- Березня, 25 
строком на п’ять років до одинадцятого липня 2019 року. 

1.21. Публічному акціонерному товариству «Івано-Франківскцемент» 
земельної ділянки площею 2,3698 га для обслуговування будівель і споруд  по 
вул. Гранітній, 14 строком на п’ять років до одинадцятого липня 2019 року. 
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1.22. Федерації професійних спілок України земельної ділянки 

площею 15099 кв.м. для обслуговування власних будівель та споруд по вул. 
Проектній, 3 строком на три роки до одинадцятого липня 2017 року. 

1.23. Фізичній особі-підприємцю Плешкову Василю Васильовичу земельної 
ділянки площею 15 кв.м. для добудови тамбуру до власного магазину по             
пр. Свободи, 55/42 строком на три роки до одинадцятого липня 2017 року. 

 
2. Відмовити у поновленні договорів оренди земельних ділянок 

наступним юридичним, фізичним особам та фізичним особам - підприємцям: 
 
2.1.  Товариству з обмеженою відповідальністю спільне підприємство 

«Джокер - Клуб» земельної ділянки площею 1158 кв.м. під власною будівлею та 
для її обслуговування по вул. Бородіна, 69 строком на три роки до  одинадцятого  
липня 2017 року. 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Імідж Закарпаття»             
земельної ділянки площею 1444 кв.м. для розміщення тераси до власного кафе по 
вул. Генерала Свободи, б/н строком на три роки до  одинадцятого липня 2017 
року. 

2.3. Фізичній особі-підприємцю Трофимлюк Дмитру Олеговичу            
земельної ділянки площею 160 кв.м. для обслуговування власної автомийки по  
вул. Собранецькій, 147 «е» строком на три роки до одинадцятого липня 2017 
року. 

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

комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.). 
 
Секретар ради                                                                                 В. Щадей 


