
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

 

Про угоду про примирення  

 

 

Керуючись частиною 4 статті 266 Господарського процесуального 

кодексу України, статтями 26, 60  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши подану спільну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 

«МИСЛО» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕТРА ТРАНС» 

(вх.№3321/03-17 від 21.10.2019), враховуючи звіт про оцінку, виконаний ПП 

«Бізнес -Експерт» від 11.10.2019 року, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. З метою врегулювання судового спору по справі №907/321/19 укласти 

угоду про примирення між Товариством з обмеженою відповідальністю 

«МИСЛО», Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕТРА ТРАНС» та 

Ужгородською міською радою.  

2. Схвалити текст проекту угоди про примирення згідно з додатком . 

3. Відмовитися від апеляційної скарги Ужгородської міської ради  від 

19.09.2019 р №03-18/499 на рішення господарського суду Закарпатської області 

по справі № 907/321/19 від 28.08.2019.  

4. Уповноважити міського голову Андріїва Б.Є. від імені Ужгородської 

міської ради на: 

-підписання угоди про примирення, зазначеної в пункті 2 цього рішення; 

-підписання відмови від апеляційної скарги, зазначеної в пункті 3 цього 

рішення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.  

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення ___ сесії міської ради 

VIІ скликання ___________  

№ ______ 
 

 

УГОДА ПРО ПРИМИРЕННЯ 

 

м. Ужгород                                           «___»_______2019 року 

 

 Ужгородська міська рада (ідентифікаційний код юридичної особи 

33868924, 88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 3), в особі міського голови Андріїва 

Богдана Євстафійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з одного боку (надалі іменується – «Сторона 1»),  

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мисло» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 32857932, 88000, м. Ужгород, вул. Станційна, 52), в особі 

Костик Вікторії Михайлівни, що діє на підставі Статуту (надалі іменується – 

«Сторона 2») та 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Тетра Транс» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 42912046, 88000, м. Ужгород, пл. Ш. 

Петефі, 17), в особі Легези Василя Івановича, що діє на підставі Статуту, 

(надалі іменується – «Сторона 3»), 

 з іншого боку (надалі разом іменуються «Сторони»), 

 будучи сторонами у господарській справі № 907/321/19, ознайомленими 

із вимогами чинного законодавства щодо дійсності правочинів, діючи 

добровільно, розуміючи наслідки і значення своїх дій за відсутності будь-яких 

обмежень щодо укладення цієї угоди про примирення, уклали цю угоду про 

примирення (надалі – «Угода») на наступних умовах: 

1. Предметом цієї Угоди є врегулювання на основі взаємних поступок 

майнового спору, який виник між Сторонами у господарській справі 

№ 907/321/19. 

2. За даною Угодою Сторони дійшли згоди та домовились, що для 

врегулювання спору: 

2.1. Сторона 1 визнає набуття права власності Стороною 3, визнає її 

власником підсобних приміщень будівлі літ. Б на пл. Петефі, 17 (17 Б) у м. 

Ужгороді, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1788370921000 та 

відмовляється від заявлених позовних вимог у господарській справі 

№ 907/321/19, а саме:  

1) Визнати протиправним та скасувати рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень за наступними реквізитами: індексний 

номер: 44960743 від 04.01.2019р. 11:54:49, приватний нотаріус Ужгородського 

міського нотаріального округу Дроботя Аліса Віталіївна; номер запису про 

право власності: 29770007; щодо об'єкта нерухомого майна  за  адресою: 

Закарпатська обл., м. Ужгород, площа Петефі Шандора, 17; Опис: 



приміщення, що складаються з основної частини під літ.А загальною площею 

288, 1 кв.м. та підсобних приміщень під літ.Б загальною площею 63,0 кв.м.; 

реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1737815121101; 

2) Витребувати з незаконного володіння ТОВ «ТЕТРА ТРАНС»  (код 

ЄДРПОУ 42912046; площа Шандора Петефі, 17, м. Ужгород, 88000) на 

користь Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 33868924, площа Поштова, 

3, м.Ужгород, 88000), нерухоме майно - будівлю літ.Б, площею 63 кв.м., 

реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1737815121101, що 

знаходиться за адресою: площа Шандора Петефі, 17 б, м. Ужгород; 

2.2.  Сторона 3, у зв’язку з укладенням цієї Угоди щодо підсобних 

приміщень будівлі літ. Б на пл. Петефі, 17 (17 Б) у м. Ужгороді, реєстраційний 

номер об'єкта нерухомого майна: 1788370921000,  добровільно, у якості 

компромісу, сплачує на користь територіальної громади міста Ужгорода 

Стороні 1 у порядку та на умовах, вказаних у цій Угоді, суму в розмірі 

120519,00 грн.  

 Сума коштів визначена згідно висновку про вартість майна, 

виготовленого ПП «Бізнес-експерт» від 11.10.2019р. 

Зазначену суму коштів Сторона 3 зобов’язується сплатити за наступними 

банківськими реквізитами: Отримувач Департамент міського господарства 

Ужгородської міської ради, код ЄДРПОУ 36541721, МФО 820172, р/р 

37187078056013 в ГУДКСУ у Закарпатській області.  

3. Сторона 3 зобов’язується сплатити суму коштів, зазначену у п.2.2 

даної Угоди, в строк до 31 грудня 2019 року включно.  

4. Після сплати Стороною 3 сум коштів, зазначених у п. 2.2  даної Угоди 

у повному обсязі, Сторона 1 відмовляється від будь-яких майнових претензій 

на об’єкт нерухомого майна, а саме: підсобні приміщення будівлю літ. Б на пл. 

Петефі, 17 (17 Б) у м. Ужгороді, реєстраційний номер об'єкта нерухомого 

майна: 1788370921000. 

5. Підписання та виконання цієї Угоди Сторонами 2 і 3, включаючи 

сплату Стороною 3 сум коштів, що вказані у п. 2.2 даної Угоди, не створює 

будь-які зобов’язання для Сторін, окрім як зобов’язань щодо виконання цієї 

Угоди; 

6. У разі несплати Стороною 3  суми, вказаної у п. 2.2 даної Угоди, в 

строк до «31» грудня 2019 року включно, Сторона 1 має право звернутися до 

суду з метою примусового стягнення коштів зі Сторони 3 .  

7. Сторони декларують та гарантують, що їх представники є 

уповноваженими належним чином на ведення переговорів щодо змісту, 

укладення та підписання даної Угоди, а також те, що неналежне 

представництво Сторін не стане підставою для оскарження цієї Угоди. 

8. Сторони заявляють, що викладені у даній Угоді умови відповідають їх 

дійсному волевиявленню, не суперечать закону, не порушують права та 

охоронювані законом інтереси Сторін, а також інших осіб. 

9. Дана Угода укладена українською мовою в трьох примірниках, що 

мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної з Сторін. 



10. Дана Угода набирає законної сили з моменту її підписання та діє до 

повного виконання Сторонами зобов’язань за нею. 

11. Реквізити та підписи Сторін: 

 

СТОРОНА 1: 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ідентифікаційний код юридичної 

особи 33868924 

88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 3 

 

Міський голова 

 

_____________________/Б.Є. Андріїв/ 

М.П. 

 

 

СТОРОНА 2: 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МИСЛО»  

ідентифікаційний код юридичної 

особи 32857932 

88000, м. Ужгород, вул. Станційна, 52 

 

Директор 

 

______________ /В.М. Костик/ 

М.П. 

СТОРОНА 3: 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕТРА 

ТРАНС» 

 

ідентифікаційний код юридичної 

особи 42912046 

88000, м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 17 

 

Директор 

 

______________ /В.І. Легеза/ 

М.П. 

 

 

 

 


