
                      

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  
 

   

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 

 

_________________                              Ужгород 

 

Про поновлення та припинення  

дії договорів оренди земельних ділянок 

 

 Розглянувши клопотання фізичних та юридичних осіб, 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. Товариству з обмеженою відповідальністю «Підлипники» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:002:0005) площею 0,4000 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по        

вул. 8-го Березня – Олександра Можайського строком на 5 років до    

2024 року. 

 1.2. Публічному акціонерному товариству «Укрнафта» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:67:001:0008) площею 0,35 га для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі (під нерухомим майном – автозаправні 

станції)  по вул. Коритнянській, 16 строком на 5 років до    2024 року. 

1.3. Публічному акціонерному товариству «Укрнафта» земельної ділянки  

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0004) площею 0,1861 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування 

автозаправної станції)  м. Ужгород, КПП «Ужгород» км 12+350 строком на 5 

років до    2024 року. 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Сімо і Ганц»                         

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:23:002:0032) площею                   

0,8275 га  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (під майновим комплексом) по вул. Приладобудівників, 5 

строком на 5 років до    2024 року. 



1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Галичина»                 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:44:001:0009) площею                     

0,2000 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

обслуговування автозаправної станції) по вул. Собранецькій, 162 строком на 5 

років до    2024 року. 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Галичина»                         

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:002:0010) площею                           

0,8714 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

обслуговування автозаправної станції) по вул. Перемоги, 152/2 строком на 5 

років до    2024 року. 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Галичина»                         

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:41:001:0005) площею                 

0,1500 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

обслуговування автозаправної станції) по вул. Климента Тімірязєва, 15 «б» 

строком на 5 років до    2024 року. 

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»           

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0074)  площею           

0,4232 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

обслуговування автозаправної станції)  по вул. Марії Заньковецької, 48 строком 

на 5 років до    2024 року. 

1.9. Гр. Гладжикурка Василю Івановичу, гр. Гладжикурка Надії 

Богданівні, гр. Гладжикурка Людмилі Василівні земельної ділянки площею 

0,0026 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі                                           

по пр. Свободи, 28/20  строком на 5 років до    2024 року. 

  

 2. Припинити дію договору оренди земельної ділянки: 

2.1. Гр. Конєву Олегу Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:26:001:0230) площею 0,1412 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по Студентській набережній, 2 «а»  

(договір оренди 03.08.2016 року № 1862). 

2.2. Приватному підприємству «МІБС» земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0070) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (під власною будівлею для комерційної 

діяльності) по вул. Братів Тобілевичів (вул. Тобілевича), 13 (договір оренди 

09.11. 2017 року № 1958). 

  

 3. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

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

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЛЯ-ТРАНС» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:26:001:0230) площею                   

0,1412 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по Студентській набережній, 2 «а» строком на 5 років до 

________2024 року. 

 



3.2. Гр. Грицан Володимиру Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:21:001:0070) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Братів Тобілевичів 

(вул. Тобілевича), 13 строком на 5 років до    2024 року. 

3.3. Гр. Бігар Наталії Михайлівні земельних ділянок (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0160) площею 0,0445 га та (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0164) площею 0,0215 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Минайській, 16 строком на 5 років до _____ 2024 року. 

 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Б. АНДРІЇВ 

 


