
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХVІІІ сесія    VII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
25 липня 2019 року                  Ужгород                            № 1621                                  

    

Про поновлення 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. Приватному підприємству «ЛАСП» земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:07:002:0117) загальною площею 44 кв.м. для комерційної 

діяльності  по вул. Волошина, 21 «а» строком на 5 років до 25 липня 2024 року. 

1.2. Фізичній особі-підприємцю Рояк Єлизаветі Бейлівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:12:002:0044) площею 0,0012 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (влаштування входу до 

власного приміщення) по  вул. Одеській, 33б/64 строком на 5 років до              

25 липня 2024 року. 

1.3. Гр. Василечко Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:002:0149) площею 0,0013 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (для прибудови тамбору та влаштування 

входу до власного приміщення) по пр. Свободи, 28/18 строком на 5  років до        

25 липня 2024 року. 

1.4. Закарпатському обласному благодійному фонду дітей сиріт та 

інвалідів «Співчуття» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0131) площею 0,4786 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування по вул. Гранітній, 1 а строком 

на 3 роки до 25 липня 2022 року. 

 

 



1.5. Фізичній особі підприємцю Губковичу Василю Михайловичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0291) площею                   

0,0051 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського, 25 строком на 5 років до 25 липня 2024 року. 

1.6. Приватному акціонерному товариству «Українська військово-страхова 

компанія» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0251) 

площею 0,1634 га для будівництва та обслуговування будівель кредитно-

фінансових установ по Православній набережній, 11 строком на 5 років до                 

25 липня 2024 року. 

1.7. Гр. Криванич Тетяні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:003:0056) площею 0,0048 га для комерційного використання по 

вул. Минайській, 32/37 строком на 5  років до 25 липня 2024 року. 

  

2. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

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

2.1. Гр. Мигович Марії Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:002:0018) площею 0,0320 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, 66 «а» строком на 5  років до                

25 липня 2024 року. 

2.2. Гр. Півень Вірі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0040) площею 0,0024 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Марії Заньковецької, 76/74 

строком на 5  років до 25 липня 2024 року. 

2.3. Гр. Манзюк Надії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0147) площею 0,0060 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій, 43 

строком на 5 років до 25 липня 2024 року. 

  

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Б. АНДРІЇВ      

  


