
                      

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXXIV_  сесія    VІI _  скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28 лютого 2019 року                 м. Ужгород                                 № 1475                             

 

Про поновлення, припинення 

та відмову у поновленні 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. Приватному підприємству «Клініка сімейної стоматології» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:001:0163) площею 0,1139 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

по вул. Минайській, 23 «а»  строком на 5 років до 28 лютого 2024 року. 

 1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "САТУ" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0108) площею 0,2520 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови                    

(для будівництва торгового центру та обслуговування ринку) по                                          

вул.  Минайській, 16 строком на 5 років  до 28 лютого 2024 року. 

 1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю спільному підприємству 

"Джокер-Клуб" земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:003:0013) 

площею 1158 кв.м. під власною будівлею та для її обслуговування по                        

вул. Олександра Бородіна, 69 строком на 5 років до                                                             

28 лютого 2024 року. 

 1.4. Гр. Штець Ользі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:002:0072)  площею 0,0014 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (для влаштування входу до власного магазину) по                              

вул. Перемоги, 165, прим. 4 строком на 5 років  до                                                             

28 лютого  2024 року. 

  

 2. Припинити дію договору оренди земельної ділянки: 

 - Релігійній громаді Української Православної церкви Київського 

Патріархату м. Ужгород (Преображення господнього) кадастровий номер 

2110100000:57:002:0025  (договір оренди 16 лютого 2006 року). 



 

 3. Надати земельні ділянки без складання технічної документації із 

землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

 - Релігійній громаді Української Православної церкви Київського 

Патріархату м. Ужгород (Преображення господнього) земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:57:002:0025) площею 0,0342 га для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

по вул. Романа Шухевича (Лавріщева), 8 «Б» та передати її у постійне 

користування.  

 

4. Відмовити у поновленні договору оренди земельної ділянки: 

 4.1. Фізичній особі-підприємцю Павлюх Володимиру Андрійовичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:35:002:0072)                                

площею 0,0418 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі                 

(для обслуговування магазину-кафе) по вул. Івана Панькевича, 77 "а" на 

підставі попереднього рішення міської ради щодо поділу земельної ділянки та 

відповідного звернення департаменту міського господарства. 

4.2. Гр. Микулянець Вікторії Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0091) площею 0,0026 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 9/39, оскільки є діючий 

договір оренди на дану земельну ділянку. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                              Б. АНДРІЇВ 


