
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XIV_  сесія    VІI _  скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 липня 2017 року                    м. Ужгород                                 № 735         

 

Про поновлення, відмову у поновленні 

та припинення дії 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. Гр. Немеш Вірі Федорівні земельної ділянки площею 47 кв.м. для  

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 29, прим. 31 

строком на 5 років до 25 липня 2022 року. 

1.2. Публічному акціонерному товариству "ОТП Банк" земельної ділянки 

площею 484 кв.м для обслуговування банківської установи по                                               

вул. Минайській, 24  строком на 5 років до 25 липня 2022 року. 

 1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Гранд-ОІЛ.ДК» земельної 

ділянки площею 3200 кв.м. для будівництва житлово-торгового комплексу по 

Слов`янській набережній строком на 5 років до 25 липня 2022 року. 

 

 2. Припинити  дію договору оренди земельної ділянок: 

  

 2.1. Гр. Кирлик Сюзанні Ігорівні земельної ділянки площею 80 кв.м. для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства по вул. Собранецькій, 145 (договір оренди землі від 

22.12.15 № 1840). 

 2.2. Управлінню Мукачівської греко-католицької єпархії земельної ділянки 

площею 0,0551 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій по вул. Легоцького, 44 «А» (договір оренди землі від 

21.10.14 № 1768). 

  

3. Відмовити у припиненні дії договору оренди земельної ділянки: 

  



 2 

 3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Тріумф» земельної 

ділянки площею 7000 кв.м. для розміщення та будівництва багатоквартирного 

житла по вул. Єньковській (договір оренди від 24.03.2006 року), запропонувати 

заявнику укласти договір оренди земельної ділянки відповідно до раніше 

прийнятого рішення міської ради. 

 3.2. Фізичній особі-підприємцю Кемській Марині Емілівні земельної 

ділянки площею 292,06 кв.м. для реконструкції магазину по вул. Перемоги, 35 

(договір оренди землі від 18.07.06). 

 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                             Б. Андріїв 


