
 

 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                XXI   сесія    VI   скликання  

     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 квітня  2014 року                 м. Ужгород                                   № 1284  

 

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. Приватному малому підприємству «Майстер» ідент. код ***, земельної 

ділянки площею 100 кв.м. під власним магазином-офісом по                                 

вул. Легоцького, 3 «а» строком на 5 років до одинадцятого квітня 2019 року. 

1.2. Публічному акціонерному товариству «Укрнафта», ідент. код ***, 

земельної ділянки площею 0,1860 га для обслуговування автозаправочної станції 

КПП «Ужгород» км 12+350 строком на 5 років до  одинадцятого квітня 2019 року. 

1.3. Фізичній особі-підприємцю Анікеєвій Ганні Василівні,                       

ідент. номер ***, земельної ділянки площею 49 кв.м.  під магазином по                                           

вул. Мукачівській, 59 строком на 3 роки до  одинадцятого квітня 2017 року. 

1.4. Фізичній особі-підприємцю Зацаринній Наталії Іванівні,                       

ідент. номер ***, земельної ділянки площею 42 кв.м. під власним нежитловим 

приміщенням по  наб. Незалежності, 4 «а» строком на 3 роки до  одинадцятого 

квітня 2017 року 

1.5. Фізичній особі-підприємцю Кузьма Марині Михайлівні,                       

ідент. номер ***, земельної ділянки площею 15 кв.м.  для влаштування входу до 

власного приміщення по  пр. Свободи, 39/19 строком на 3 роки до  одинадцятого 

квітня 2017 року. 

1.6.  Фізичній особі-підприємцю Тімашевій Ганні Василівні, ідент. номер 

***, земельної ділянки площею 24 кв.м.  для влаштування входу до власних 
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приміщень по  вул. Белінського, 15/51 строком на 3 роки до  одинадцятого 

квітня 2017 року. 

1.7. Фізичній особі-підприємцю Коровіну Віктору Сергійовичу,                       

ідент. номер ***, земельної ділянки площею 70,3 кв.м. для обслуговування входів 

до власних нежитлових  приміщень по  вул. Грушевського, 45/1,2,12 строком на 5 

років до одинадцятого квітня 2019 року. 

1.8. Фізичній особі-підприємцю Петрині Віталії Михайлівні,                       

ідент. номер ***, земельної ділянки площею 320 кв.м.  під придбаними торговими 

приміщеннями та для їх обслуговування по                                            вул. 

Заньковецької, 66 «а» строком на 3 роки до  одинадцятого квітня 2017 року. 

1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Квадро-Комерс»,           

ідент. код 22803171, земельної ділянки площею 0,20 га для обслуговування 

автозаправного комплексу по вул. Тімірязєва, 15 «е» строком на 5 років до  

одинадцятого квітня 2019 року. 

1.10. Фізичній особі-підприємцю Тріфонову Павлу Вячеславовичу,                       

ідент. номер ***, земельної ділянки площею 4 кв.м. для влаштування входу до 

власного нежитлового приміщення по вул. Загорській, 26 строком на 5 років до 

одинадцятого квітня 2019 року. 

1.11.  Фізичній особі-підприємцю Польчук Ренаті Іванівні, ідент. номер ***, 

земельної ділянки площею 20 кв.м, для влаштування входу до власного 

нежитлового приміщення по  вул. Заньковецької, 9/1 строком на 5 років до 

одинадцятого квітня 2019 року. 

1.12. Гр. Щадей ІЇ Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 27 

кв.м. для влаштування входу до власного офісного приміщення по вул. 

Собранецькій, 122/43 строком на 2 роки до  одинадцятого квітня 2016 року. 

1.13. Фізичній особі-підприємцю Тереняк Богдану Івановичу,                       

ідент. номер ***, земельної ділянки площею 240 кв.м.  для будівництва кафе  по 

вул. Легоцького, 46-50 строком на 5 років до одинадцятого квітня 2019 року. 

1.14.  Приватному підприємству «БУДМІКС», ідент. код 30506922, 

земельної ділянки площею 210 кв.м. для добудови меблевого салону по вул. 

Станційній, 16/1 з подальшою передачею в оренду строком на 3 роки до  

одинадцятого квітня 2017 року. 

1.15. Фізичній особі-підприємцю Мацур Михайлу Юрійовичу, ідент. номер 

***, земельної ділянки площею 23 кв.м. для влаштування входу до власного 

магазину  по вул. 8-Березня, 23/2 строком на 3 роки до  одинадцятого квітня 2017 

року. 

1.16. Фізичній особі-підприємцю Соколовій Ларисі Миколаївні,                       

ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0016 га для обслуговування входу 

до власного магазину  по пр. Свободи, 40/19 строком на 3 роки до  одинадцятого 

квітня 2017 року. 

1.17. Гр. Балог Марії Григорівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 18 кв.м. для обслуговування магазину на пл. Ш. Петефі, 44/1 строком на 

3 роки до  одинадцятого квітня 2017 року. 
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1.18. Гр. Гомаді Аллі Ростиславівні, ідент. номер ***, 

земельної ділянки площею 486 кв.м. для будівництва магазину по                                           

вул. Краснодонців строком на 3 роки до  одинадцятого квітня 2017 року. 

1.19. Фізичній особі-підприємцю Гаврилюку Валерію Миколайовичу, ідент. 

номер ***, земельної ділянки площею 0,015 га під станцією технічного 

обслуговування автомобілів по вул. Нікітіна, 8 строком на 3 роки до  

одинадцятого квітня 2017 року. 

1.20. Фізичній особі-підприємцю Вовчок Марії Іринеївні,                                    

ідент. номер ***, земельної ділянки площею 16,6 кв.м. під добудовою тамбуру по 

вул. Гойди, 28 строком на 3 роки до  одинадцятого квітня 2017 року. 

1.21. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Галичина»,                         

ідент. код 33513052, земельної ділянки площею 2000 кв.м. для обслуговування 

автозаправної станції по вул. Собранецькій, 162 строком на 5 років до  

одинадцятого квітня 2019 року. 

1.22. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Галичина»,                         

ідент. код 33513052, земельної ділянки площею 1500 кв.м. для обслуговування 

автозаправної станції по вул. Тімірязєва, 15 «б» строком на 5 років до  

одинадцятого квітня 2019 року. 

1.23.  Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Галичина»,                         

ідент. код 33513052, земельної ділянки площею 8714,28 кв.м. для обслуговування 

автозаправної станції по вул. Перемоги, 152/2 строком на 5 років до  

одинадцятого квітня 2019 року. 

1.24. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»,           

ідент. код 34524327, земельної ділянки площею 0,4232 га для обслуговування 

автозаправної станції  по вул. Заньковецької, 48 строком на 5 років до  

одинадцятого квітня 2019 року. 

1.25. Гр. Сабадош Наталії Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 12,5 кв.м. для прибудови тамбуру і влаштування входу до власного 

магазину по вул. Минайській, 28/36 строком на 5 років до одинадцятого квітня 

2019 року. 

1.26. Фізичній особі-підприємцю Загайчук Сергію Васильовичу, ідент. 

номер ***, земельної ділянки площею 12,5 кв.м. для влаштування входу до 

перукарні по пр. Свободи, 35/34  строком на 3 роки до  одинадцятого квітня 2017 

року. 

1.27. Гр. Кальницькій Марині Анатоліївні, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,0403 га  для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови на пл. Корятовича, 27 строком на 3 роки до  одинадцятого 

квітня 2017 року. 

1.28.  Гр. Арендаш Іванні Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 6 кв.м. для влаштування входу до власної перукарні по                вул. 

Легоцького, 22/47 строком на 3 роки до  одинадцятого квітня 2017 року. 

1.29. Приватному підприємству «Далан», ідент. код 25435644, земельної 

ділянки площею 50 кв.м. під пекарнею по пр. Свободи, 3 строком на 3 роки до  

одинадцятого квітня 2017 року. 
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1.30. Приватному підприємству «Далан», ідент. код 25435644, земельної 

ділянки площею 8 кв.м. під тамбурем по пр. Свободи, 3 строком на 3 роки до  

одинадцятого квітня 2017 року. 

1.31. Фізичній особі - підприємцю Тетруашвілі Манані Яківні, ідент. номер 

***, земельної ділянки площею 60 кв.м. для добудови до магазину-кафе  по пр. 

Свободи, 63 строком на 3 роки до  одинадцятого квітня 2017 року. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та постійну 

комісію з питань регулювання земельних відносин міста (Кручаниця В.В.). 

 

 

Секретар ради                                                                              В. Щадей 


