
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               ______  сесія    VIІ _  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. «Кооператив по експлуатації колективних гаражів «Жигулі 2» земельної 

ділянки площею 1210 кв.м. під металевими гаражами по            
вул. Нововолодимирській, 2 строком на 25 років до _________ 2041 року. 

1.2. Гр. Гонсер Юргену Зігфріду земельної ділянки            
площею 8606 кв.м. під придбаними виробничими будівлями та спорудами та для 
їх обслуговування по вул. Перемоги, 170 строком на 10 років до _____ 2026 року. 

1.3. Фізичній особі-підприємцю Галушка Людмилі Андріївні земельної 
ділянки площею 10 кв.м. для розташування кіоску по вул. Легоцького-
Заньковецької строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.4. Фізичній особі-підприємцю Папіш Оксані Володимирівні земельної 
ділянки площею 12 кв.м. для влаштування входу до власного приміщення 
(комерційне використання) по вул. Швабській, 58/4 строком на 5 років до _____ 
2021 року. 

1.5. Гр. Грицик Людмилі Федорівні земельної ділянки            
площею 197 кв.м. під магазином  та для його обслуговування по             
вул. Грушевського, 74 «а» строком на 2 роки до _____ 2018 року. 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «Кім-Вест»  земельної 
ділянки площею 0,0571 га під магазином та адміністративним приміщенням по 
вул. Богомольця, 8 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

 
 
 
1.7. Гр. Місарошу Івану Васильовичу земельної ділянки            

площею 59 кв.м. для розширення та влаштування входу до власних торгово-
офісних приміщень по вул. Грушевського, 39/2 строком на 5 років до _ 2021 року. 
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1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Данте»  земельної 

ділянки площею 1800 кв.м. для будівництва торгово-житлового комплексу по            
вул. Легоцького, 7-15 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.9. Релігійній громаді Української православної церкві Київського 
патріархату м. Ужгород (Преображення Господнього) земельної ділянки площею 
342,07 кв.м. для будівництва церкви-каплиці по вул. Лавріщева, 8 «б» строком на 
5 років до _____ 2021 року. 

1.10. Гр. Чопей Гертруді Анатоліївні земельної ділянки            
площею 0,0362 га для комерційного використання по            
вул. Собранецькій, 115 «б» строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.11. Фізичній особі-підприємцю Марусич Марії Олексіївні земельної 
ділянки площею 12 кв.м. для влаштування входу до власного приміщення по          
вул. Перемоги, 161 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.12. Товариству з обмеженою відповідальністю «Івета» земельної ділянки 
площею 313 кв.м. під власними складськими приміщеннями (комерційне 
використання) по вул. Лермонтова, 25 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.13. Фізичній особі-підприємцю Костів Наталії Іллічні  земельної ділянки 
площею 170 кв.м. під власною будівлею та для її обслуговування по             
вул. Баб’яка, 5 «а» строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.14. Фізичним особам-підприємцям Черних Дмитру Валерійовичу та Рущак 
Валерії Арпадівні земельної ділянки площею 8720 кв.м. для розміщення та 
обслуговування столярного цеху по вул. Ужанській, 80 «а» строком на 5 років до 
_____ 2021 року. 

1.15. Фізичній особі-підприємцю Матічин Юрію Юрійовичу земельної 
ділянки площею 36 кв.м. під торговим павільйоном по вул. Українській, 2 
строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.16. Гр. Полінко Олександру Володимировичу земельної ділянки площею 
0,0045 га  яка прилягає до власного нерухомого майна по            
вул. Л. Толстого, 8 «а» строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.17. Гр. Місарош Олені Петрівні земельної ділянки площею 23 кв.м. для 
прибудови до власного нежитлового приміщення (комерційне використання) по 
вул. Собранецькій, 122 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.18. Фізичній особі-підприємцю Бенько Костянтину Миколайовичу 
земельної ділянки площею 0,0434 га під власними виробничими приміщеннями 
по вул. Лавріщева, 41 строком на 5 років до ___ 2021 року. 

1.19. Фізичній особі-підприємцю Сливка Івану Васильовичу земельної 
ділянки площею 20 кв.м. для комерційного використання по             
вул. Залізничній, 1 «а» строком на 1 рік до ______ 2017року. 

1.20. Приватному підприємству «УкрВест» земельної ділянки площею             
595 кв.м. під будівництво та обслуговування адміністративно-готельного 
комплексу по  вул. Минайській, б/н строком на 5 років до ___ 2021 року. 

 
1.21. Гр. Щадей Ії Василівні  земельної ділянки площею 27 кв.м. для 

влаштування входу до власного офісного приміщення по             
вул. Собранецькій, 122/43 строком на 5 років до ___ 2021 року. 

1.22. Громадській організації об’єднання власників земельних ділянок 
«Товариство забудовників «Уж» земельної ділянки площею 4004 кв.м. для 
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розташування та будівництва багатоквартирної забудови котеджного 
типу по                вул. Єньковській строком на 5 років до ___ 2021 року. 

 
2. Надати наступним юридичним, фізичним особам та фізичним 

особам-підприємцям земельні ділянки в оренду без складання технічної 
документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

 
2.1. Гр. Фекете Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,2386 га 

для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по            
вул. Возз’єднання, 39 (поз.223), № 41 (поз.220) строком на 5 років до __2021 року. 

2.2.  Приватному підприємству «Пекарня Дік» земельної ділянки площею 
0,0030 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
вул. Белінського, 13 «б» строком на 5 років до _____ 2021 року. 

2.3. Гр. Пароконному Сергію Геннадійовичу земельної ділянки площею             
1,9000 га для будівництва житлового комплексу по вул. Загорській, 51 строком на 
6 років до _______ 2022 року. 

 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

(Габора О. М.) та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, 
містобудування та архітектури (Пономарьова С. Б.). 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                             Б. Андріїв 


