
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XV_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12 вересня 2017 року                     м. Ужгород                                 № 775                                

 

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.  Гр. Зацинській Агаті Гейзівні земельної ділянки площею 0,0096 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Героїв Крут (вул. Галана), 8 строком на 5 років до 12 вересня 2022 

року. 

1.2. Фізичній особі-підприємцю Гаврилюку Валерію Миколайовичу 

земельної ділянки площею 0,0150 га під станцією технічного обслуговування 

автомобілів по вул. Нікітіна, 8 строком на 5 років до 12 вересня 2022 року. 

1.3. Приватному акціонерному товариству "Сільпо рітейл" земельної 

ділянки загальною площею 0,0660 га (кадастровий номер 2110100000:20:001:0095 

площею 0,0300 га), (кадастровий номер 2110100000:20:001:0096 площею 0,0360 

га), для обслуговування власної будівлі ринкової інфраструктури по вул. Генерала 

Свободи, 9 "б" строком на 5 років до 12 вересня 2022 року. 

1.4. Гр. Іванюку Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0013 га 

для обслуговування входу до власного магазину (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) по вул. Бородіна, 4/36 строком на 5 років до 12 

вересня 2022 року. 

1.5. Публічному акціонерному товариству акціонерний банк «Укргазбанк» 

земельної ділянки площею 60 кв.м. під власною адмінбудівлею по                                 

вул. Швабській, 70  строком на 5 років до 12 вересня 2022 року. 

 1.6. Гр. Химинець Юлії Петрівні земельної ділянки площею 0,0150 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Возз’єднання, 5 строком 

на 1 рік до 12 вересня 2018 року. 
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 2. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

документації із землеустрою (згідно пункту 1 статті 123 ЗКУ): 

 

2.1. Гр. Мальованик Наталії Сергіївні земельної ділянки площею 0,0011 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Театральній, 9  

строком на 5 років до 12 вересня 2022 року. 

2.2.  Гр. Спех Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0900 га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                       

вул. Оноківській, 4 «а» строком на 5 років до 12 вересня 2022 року. 

 

3. Відмовити у поновленні дії договору оренди земельної ділянки: 

 

3.1. Фізичній особі-підприємцю Балажинець Світлані Йосипівні земельної 

ділянки площею 240 кв. м. для будівництва кафе по вул. 8  Березня, б/н у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно та наявністю податкового боргу 

згідно довідки  з ДПІ у м. Ужгороді ГУ ДФС в Закарпатській області.  

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «УЖ-БУД-ІНВЕСТ» 

земельної ділянки площею 0,1200 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в мікрорайоні «Боздош» у зв’язку із 

нецільовим використанням земельної ділянки. 

 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                             Б. Андріїв 



 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
15.09.2017     Ужгород     № 376 

 

Про зупинення рішень  

міської ради 

 

З метою додержання законності у здійсненні місцевого самоврядування, 

розглянувши зауваження управління правового забезпечення від 14.09.2017 року 

та звернення ТОВ «Карговоз» від 15.09.2017 року керуючись статтею 19, 140 

Конституції України, частиною 15 статті 46, частиною 4 статті 59 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 15, пункту 29.5 статті 29 

Регламенту Ужгородської міської ради  VII скликання затвердженого рішенням 

ІІ сесії міської ради VII скликання від 21.04.2016 №205,  : 

1. Зупинити рішення XV сесії міської ради VII скликання від 12.09.2017 

року № 772 (пункт 1.4) стосовно надання дозволу ТОВ «Хім-Каскад» на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл.0,1527 га з 

подальшою передачою її в оренду по вул.Митній, 25 «б» . 

2. Зупинити рішення XV сесії міської ради VII скликання від 12.09.2017 

року № 775  (пункт 1.6) стосовно поновлення договору оренди земельної ділянки 

гр.Химинець Юлії Петрівні по вул.Воз’єднання, 5 пл.0,0150 га. 

3. Зупинити рішення XV сесії міської ради VII скликання від 12.09.2017 

року № 772  (пункт 1.3) стосовно надання дозволу гр.Бабидоричу Василю 

Васильовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки пл.0,1800 га з подальшою передачою її в оренду по вул.Собранецькій, 

б/н. 

4. Внести вказані рішення на повторний розгляд міської ради в установлені 

законом строки із зауваженнями міського голови, що додаються. 

 

 

Міський голова         Б.Андріїв 
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