
 

 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

Про поновлення договорів  

оренди земельних ділянок 

 

Розглянувши клопотання фізичних та юридичних осіб, враховуючи 

генеральний план забудови міста Ужгород, 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. Закарпатському обласному товариству ромів «Романі Чгіб» (Ромська 

мова) земельної ділянки площею 184 кв.м. для добудови власної будівлі 

(обслуговування прибудованого гуртожитку) по вул. Дунаєвського, 2 «б» строком 

на 5 років до _____ 2021 року. 

1.2. Фізичній особі-підприємцю Шляхті Наталії Іванівні земельної ділянки 

площею 0,0082 га під торговим павільйоном по вул. 8-Березня, б/н строком на       

5 років до _____ 2021 року. 

1.3. Фізичній особі-підприємцю Кушнір Анатолію Вікторовичу земельної 

ділянки площею 100 кв.м. під власними приміщеннями для комерційного 

використання по вул. Мукачівській, 65 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.4. Фізичній особі-підприємцю Лещенко Світлані Олексіївні земельної 

ділянки площею 23 кв.м для влаштування входу для власного магазину по                       

вул. Белінського, 15/2 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.5. Гр. Сабадошу Володимиру Івановичу земельної ділянки площею    

0,0017 га під прибудовою до власних приміщень по вул. Л. Толстого, 31 строком 

на 5 років до _____ 2021 року. 

1.6. Гр. Коровіну Віктору Сергійовичу земельної ділянки площею 19 кв.м. 

для влаштування входу до магазину по вул. Грушевського, 63/37 строком на          

5 років до _____ 2021 року. 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибиральник» земельної 

ділянки площею 5000 кв.м. для будівництва та обслуговування виробничої бази 

по вул. Богомольця строком на 5 років до _____ 2021 року. 
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1.8. Товариству з додатковою відповідальністю «Страхове товариство 

з додатковою відповідальністю «Глобус» земельної ділянки площею 16 кв.м. для 

влаштування входу до власного офісного приміщення по вул. Минайській, 3/40 

строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.9. Гр. Сідун Тетяні Юріївні, гр. Шіфріс Марині Ігнатівні земельної ділянки 

площею 11 кв.м. для влаштування входу до власного магазину по                               

вул. Грушевського, 29/17 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.10. Фізичній особі-підприємцю Яворському Івану Михайловичу                         

та гр. Піпаш Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0767 га під 

майновим комплексом та для його обслуговування по вул. Грушевського, 2 

строком на 5  років до _____ 2021 року. 

1.11. Фізичній особі-підприємцю Пригарі Наталії Іванівні земельної ділянки 

площею 0,0019 га  під прибудовою до власного приміщення по                            

вул. Добролюбова, 6 строком на 5  років до _____ 2021 року. 

1.12. Гр. Каналош Світлані Василівні земельної ділянки площею 0,0009 га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                 

вул. Заньковецької, 38 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.13. Фізичній особі-підприємцю Левчак Ользі Михайлівні земельної 

ділянки площею 230 кв.м під власним магазином з добудовою по                              

вул. Собранецькій, 146 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.14. Гр. Кашшай Ярославу Мироновичу та гр. Піскарь Наталії Миколаївні 

земельної ділянки загальною площею 400 кв.м. для обслуговування житлового 

будинку по вул. Запісочного, 25строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.15. Фізичній особі-підприємцю Лешанич Марії Василівні земельної 

ділянки площею 0,0080 га  для обслуговування тераси (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) по вул. Грушевського, 27 строком на 5 років до 

_____ 2021 року. 

1.16. Приватному підприємству «Мале приватне підприємство «Латекс» 

земельної ділянки площею 49 кв.м  для будівництва офісного приміщення по                              

вул. Станційній, 16/1 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.17. Гр. Пап Амалії Федорівні земельної ділянки площею 0,0186 га під 

придбаною будівлею та для її обслуговування по вул. Підградській, 22 строком на 

5 років до _____ 2021 року. 

1.18. Гр. Кісів Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,2071 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                    

вул. Перемоги, 145 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.19. Фізичній особі-підприємцю Сокаль Любові Миколаївні земельної 

ділянки площею 0,0016 га для обслуговування входу до власного приміщення по 

вул. Сечені, 35 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.20. Публічному акціонерному товариству "РОДОВІД БАНК" земельної 

ділянки площею 0,0115 га під придбаною будівлею по вул. Заньковецької, 66 "е" 

строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.21. Фізичній особі-підприємцю Перечинському Ярославу Васильовичу 

земельної ділянки площею 499,55 кв.м. для розміщення та будівництва торгового 
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центру та офісних приміщень по вул. Джамбула – Бородіна, б/н строком на 5 

років до _____  2021 року. 

1.22. Гр. Решетарю Сергію Андрійовичу земельної ділянки площею       

0,0037 га під власним нежитловим приміщенням по вул. Духновича, 3 строком на 

5 років до _____ 2021 року. 

1.23. Фізичній особі-підприємцю Гаврилко Василю Петровичу земельної 

ділянки площею 0,0938 га для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування  по                 

вул. Боздоський парк, 2 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.24. Гр. Колечко Вадиму Олеговичу земельної ділянки площею 0,0533 га 

під придбаним приміщенням та для його обслуговування по                                      

вул. Українській, 16 "г" строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.25. Гр. Ворон Івану Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0400 га для 

ведення городництва по вул. Садовій, 49 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.26. Гр. Дідич Івану Андрійовичу земельної ділянки площею 78 кв.м під 

прибудовою до власних приміщень (комерційного використанні) по                                        

пр. Свободи, 20/33 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.27. Товариству з обмеженою відповідальністю «Гетьман»  земельної 

ділянки площею 2277 кв.м. під власним кафе-баром «Екіпаж» та для його 

обслуговування по  вул. Гленца, 1 строком на 5 років до _____ 2021 року. 

1.28. Гр. Дьолог Михайлу Степановичу земельної ділянки площею 0,19га 

для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів по вул. Нікітіна, 15 

строком на 5 років до _____ 2021 року. 

 

2. Надати земельну ділянку в оренду без складання технічної 

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

2.1. Приватному підприємству «МІБС» земельної ділянки площею 0,0600 га 

під власною будівлею для комерційної діяльності по вул. Тобілевича, 13 строком 

на 5 років до _____ 2021 року. 

2.2. Жук Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 0,0173 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Швабській, 16 

строком на 5 років до _____ 2021 року. 

2.3. Гр. Геворкян Тіграну Мікаеловичу, гр. Росоха Михайлу Михайловичу 

земельної ділянки площею 0,1300 га для житлової забудови та комерційного 

використання по вул. Баб’яка, 13 «в» строком на 5 років до _____ 2021 року. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Габора О. М. та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Б. Андріїв 


