
 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
               ___І___  сесія    VIІ _  скликання 

(6-е пленарне засідання) 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
10 березня 2016 року                       м. Ужгород                                      №151_       
 
 
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 Яцків Тетяні Максимівні земельної ділянки 

площею 112 кв.м. для прибудови до кафе-бару та магазину по пр. Свободи, 63 
строком на 5 років до 10 березня 2021 року. 

1.2. Гр. Калинич Марії Іванівні земельної ділянки площею 100 кв.м. для 
розміщення тераси до власного кафе по пр. Свободи, 49 строком на 5 років до               
10 березня 2021 року. 

1.3. Фізичній особі-підприємцю Суботі Оксані Іванівні земельної ділянки 
площею 360 кв.м. для будівництва кафе з магазином по вул. Собранецькій 
строком на 5 років до 10 березня 2021 року. 

1.4. Фізичним особам-підприємцям Штефко Михайлу Йосиповичу,                       
Гецко Василю Івановичу земельної ділянки площею 970 кв.м. для реконструкції 
власної будівлі під торговий комплекс по вул. Минайській, 16 «а» строком на 5 
років до 10 березня 2021 року. 

1.5. Гр. Курах Надії Михайлівні земельної ділянки  площею 0,0312 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Стрільничній, 32 строком на 10 років до 10 березня 2026 року. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Відмовити у поновленні договору оренди земельної ділянки: 
 
2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ужінвестбуд» земельної 

ділянки площею 8000 кв.м. для розміщення та будівництва багатоквартирного 
жилого будинку по вул. Єньковській у зв'язку з раніше прийнятими рішеннями. 

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

комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 
архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 
 
 
Міський голова                                                                                             Б. Андріїв 


