
                               УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
__ХІV__ сесія   __VІ__ скликання 

                                                             (2-е пленарне засідання) 
 

РІШЕННЯ 
 
від  27 вересня 2012 року                м. Ужгород                                        № 647 
 
Про продовження 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 
124, 134 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі»  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Продовжити дію договорів оренди земельних ділянок наступним 

юридичним, фізичним особам та фізичним особам - підприємцям: 
1.1. Фізичній особі – підприємцю Вовканич Оксані Федорівні, ідент. 

номер ***, земельної ділянки площею 0,09 га для комерційного використання 
(обслуговування магазину) по вул. ***  строком на 5 років до 21 вересня 2017 
року. 

1.2. Гр. Лопушанській Марії Іванівні, ідент. номер ***, та гр. Зелик  
Володимиру Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0134 
га під власним приймальним пунктом склотари по вул. *** строком на 1 рік 
до 21 вересня 2013 року. 

1.3. Підприємству об'єднанню громадян "Ужгородський міський 
об'єднаний учбово-спортивний центр товариства сприяння обороні України", 
ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,0190 га  під власною будівлею по 
вул. *** строком на 2 роки до 21 вересня 2014 року. 

1.4. Фізичній-особі підприємцю Кокіну Володимиру Олексійовичу, 
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0996 га під придбаною 
будівлею цеху-складу та для її обслуговування по вул. *** строком на 1 рік 
до 21 вересня 2013 року. 
          1.5 Фізичній особі – підприємцю Яворському Івану Михайловичу, 
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0423 га під власним майном та 
для його обслуговування по вул. *** строком на 1 рік до 21 вересня 2013 
року. 

1.6. Фізичній особі-підприємцю Шоляк Наталії Михайлівні, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0.0078 га під власним нерухомим 
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майном (аптека) та для його обслуговування по вул. *** строком на 3 роки до 
26 вересня 2015 року. 

 
2. Відмовити у продовженні дії договорів оренди земельних ділянок 

наступним юридичній та фізичним особам: 
2.1. Гр. Куртанич Юрію Юрійовичу, ідент. номер ***, та             

гр. Журавському Віктору Валентиновичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0882 га під придбаною будівлею та для її обслуговування  
по вул. ***.  строком на 5 років до 21 вересня 2017 року. 

2.2.Товариству з обмеженою відповідальністю "Експрес ЛТД", ідент. 
код ***, земельної ділянки площею 0,0049 га для роздрібної торгівлі та 
комерційних послуг по вул. *** строком на 3 роки до 21 вересня 2015 року.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 
постійну комісію з питань раціонального використання земельних ресурсів 
міста (Доктор О.О.). 

 

 
Міський голова                                                                       В. Погорелов 
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