
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 
10 вересня 2020 року                     Ужгород                                № 2110 

 

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: 

- Фізичній особі - підприємцю Байко Михайлу Теодоровичу земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:28:001:0037) площею 0,0860 га для 

розміщення об’єкту автотехобслуговування з мийкою та баром по                             

вул. Закарпатській, б/н строком на 3 роки. 

 

2. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

документації із землеустрою (згідно з пунктом 1 статті 123 ЗКУ): 

2.1. Громадській організації «Ужгородська федерація боксу» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0263) площею 0,0587 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

по вул. Федора Потушняка (Благоєва), 3а  та передати її в оренду строком на 5 

років. 

2.2. Гр. Дмитренко Наталії Борисівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0553) площею 0,1781 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Тиводара 

Легоцького, 9 «а» та передати її в оренду строком на 5 років. 

 

3. Замінити сторону (орендаря) в чинному договорі оренди земельної 

ділянки шляхом укладання додаткової угоди: 

3.1. Фізична особа-підприємець Осадчук Інеса Владиславівна на                          

гр. Осадчук Олександра Валерійовича, договір оренди земельної ділянки 

23.06.2009 року (кадастровий номер 2110100000:19:002:0060) площею 0,0500 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для розміщення 



адмінбудівель та житлових приміщень) по вул. Героїв Крут (вул. Галана)  Петра 

Гулака -Артемовського.  

3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Л.П.Я» на гр. Костюк 

Анатолія Павловича, договір оренди земельної ділянки 12.04.2005 року 

(кадастровий номер 2110100000:28:002:0027) площею 0,0715 га для розміщення 

і обслуговування гаражів по вул. Гвардійській,15/1. 

 

4. Припинити дію договору оренди земельної ділянки: 

- Гр. Стегурі Олесі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:28:001:0212) площею 0,0363 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови  по вул. Гвардійській, 32  (договір оренди 

землі 27.09.2019 року № 2090). 

 

5. Відмовити у поновленні договору оренди земельної ділянки: 

5.1. Гр. Тімашевій Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:11:002:0123) площею 20,4 кв.м. для влаштування входу до власного 

приміщення по просп. Свободи, 55/83,  відповідно до статті 33 Закону України 

«Про оренду землі». 

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

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:24:002:0178) площею             

0,1200 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку в мікрорайоні «Боздош», відповідно до статті 33 Закону України         

«Про оренду землі». 

 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


