
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІІ сесія    VII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
24 грудня 2019 року                           Ужгород                                   № 1853     

 

Про поновлення, припинення 

та відмову у поновленні 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. Гр. Стебівка Наталії Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:43:001:0239)  площею 0,0179 га для будівництва та обслуговування 

об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування по 

вул. Грибоєдова, 20 прим. 2  строком на 5 років до 24 грудня 2024 року. 

1.2. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:19:001:0170)  площею               

0,0020 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Василя 

Комендаря (вул. Джамбула) строком на 5 років до 24 грудня 2024 року. 

1.3. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0117) площею                     

0,0010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського строком на 5 років до 24 грудня 2024 року. 

1.4. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:15:001:0163)  площею      

0,0020 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Крила і 

Мефодія строком на 5 років до 24 грудня 2024 року. 

 

 



1.5. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:15:001:0162)  площею                   

0,0010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи 

(район автовокзалу) строком на 5 років до 24 грудня 2024 року. 

1.6. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:06:001:0057)  площею   

0,0010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на                                

пл. Корятовича строком на 5 років до 24 грудня  2024 року. 

1.7. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0324)  площею  

0,0010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької (в районі буд. № 36) строком на 5 років до 24 грудня 2024 року. 

1.8. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:001:0200)  площею                

0,0010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                   

вул. Капушанській (Перемоги) (між буд. № 25-27) строком на 5 років до                    

24 грудня 2024 року. 

1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю підприємство «Ренесанс»  

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:10:001:0012) площею                 

0,0240 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під магазином 

та офісними приміщеннями) по вул. Швабській, 11 строком на 5 років до                      

24 грудня 2024 року. 

1.10. Гр.  Шейдик Кароліні Артурівні земельних ділянок (кадастровий 

номер 2110100000:19:002:0039) площею 0,0073 га та (кадастровий номер 

2110100000:19:002:0040) площею 0,0311 га  для обслуговування магазину по 

вул. Бородіна, 21 «б», «г» строком на 5 років до 24 грудня 2024 року. 

 

2. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

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

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКСТ. ТА. ВІ. ЛТД» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:11:001:0040)  площею                  

0,0197 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування 

існуючої літньої тераси біля власного кафе) по пр. Свободи, 45 строком на 5 

років до 24 грудня 2024 року. 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «УЖАГРОМІКС» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0765) площею                  

1,7690 га для будівництва та обслуговування  будівель закладів комунального 

обслуговування по вул. Загорській, 51 строком на 5 років до 24 грудня 2024 

року. 

2.3. Гр. Копчак Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0404) площею 0,0773 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Брестській, 18 строком на 5 років 

до 24 грудня 2024 року. 

 

 



2.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Коралфенікс» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:15:001:0179) площею                                     

0,2513 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Кирила і 

Мефодія, 3 строком на 5 років до 24 грудня 2024 року. 

 

3. Припинити дію договору оренди земельної ділянки: 

- Гр. Боднар Оксані Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:17:001:0404)  площею 0,0773 га  для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Брестській, 18 (договір оренди 

18.04.2019 № 2059). 

 

4. Відмовити у поновленні договору оренди земельної ділянки: 

4.1. Фізичній особі - підприємцю Зацаринній Наталії Іванівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:02:002:0083) площею 0,0090 га (для 

комерційного використання) під власним приміщенням по вул. Капушанській 

(Перемоги), 17, у зв’язку із зауваженнями управління правового забезпечення – 

строк дії договору оренди закінчився 18.12.2011 року. 

4.2. Гр. Івашко Дануті Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:11:002:0073) площею 0,0022 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 8/47, у зв’язку із 

відсутністю відомостей про земельну ділянку з кадастровим номером 

2110100000:11:002:0073 в Публічній кадастровій карті України. 

 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Секретар ради                                                                            Андріана СУШКО 

 


