
                              

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXVI_  сесія    VІI _  скликання   

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28 серпня 2018 року                 м. Ужгород                                 № 1228                          

          

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: 

 - Гр. Тімашевій Ганні Василівні земельної ділянки площею 0,0043 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 65/22 строком 

на 5 років до 28 серпня 2023 року. 

 

 2. Припинити дію договору оренди земельної ділянки: 

 2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Квадро-Комерс» 

земельної ділянки площею 0,2000 га для обслуговування автозаправного 

комплексу по вул. Климента Тімірязєва, 15 «е» (договір оренди землі № 1537 

від 31.08.2012 року). 

 2.2. Колективному малому підприємству «Реммеблі» земельної ділянки 

площею 0,0396 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Мукачівській, 2 (договір оренди землі № 1861 від 

28.07.2016 року). 

 2.3. Гр. Рогачу Богдану Тарасовичу та гр. Цібере Михайлу Івановичу 

земельної ділянки площею 0,0046 га під придбаним приміщенням № 6 на                

пл. Кирила і Мефодія, 2 (договір від 07.06.2010 року). 

 

 3. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

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

 3.1. Гр. Чмельову Віталію Віталійовичу земельної ділянки площею 0,0396 

га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Мукачівській, 2 строком на 5 років до 28 серпня  2023 року. 



 3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Акваресурсенерго» 

земельної ділянки площею 0,0761 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд обєктів передачі електричної та теплової 

енергії по вул. Електрозаводській, 4 строком на 5 років до 28 серпня 2023 року. 

 3.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Мишим" земельної 

ділянки площею 0,0046 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

на пл. Кирила і Мефодія, прим. 6 строком на 5 років до 28 серпня 2023 року. 

 

4. Відмовити у поновленні договору оренди земельної ділянки: 

 -Гр. Дубровці Славці Василівні земельної ділянки площею 0,0030 га для 

влаштування та обслуговування входу до власного приміщення на 2 поверсі 

будинку по вул. Михайла Лучкая, 14 через двір загального користування по  

вул. Олександра Духновича, 11 у зв’язку із наявним на зазначену земельну 

ділянку рішенням міської ради (прибудинкова територія ОСББ). 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 


