
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІIІ сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                       Ужгород                                         № 360 
           

             

Про затвердження проєктів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок зі  

зміною цільового призначення 

 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, керуючись 

статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до статей 12, 20 Земельного кодексу України  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

зі зміною цільового призначення: 

 1.1.  Гр. Кононученку Олександру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0596) площею 0,0068 га для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі у мкрн. «Боздош», поз. 5 «г». 

1.2. Гр. Путраш Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0155) площею 0,0384 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури по вул. Василя Гренджі-Донського, 3 та передати її в 

оренду строком на 3 роки. 

 1.3. Гр. Росоха Тетяні Йосипівні власної земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0431) площею 0,1037 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                               

вул. Стародоманинській, 56. 

 1.4. Гр. Зезень Василю власної земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0578) площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Володимирській. 

1.5. Гр. Орос Михайлу Михайловичу власної земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:02:001:0153) площею 0,0437 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Андрія Новака, 27. 

   



1.6.  Гр. Шкрібляк Андрію Миколайовичу власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:11:001:0297) площею 0,0244 га для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови по                                                          

вул. Швабській, 37 «а».  

1.7. Гр. Курганюк Людмилі Миколаївні власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:05:002:0182) площею 0,0044 га для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови на пл. Корятовича, 5,                

кв. 2.  

1.8. Гр. Курганюк Леоніду Никодимовичу та гр. Поляк Івану Михайловичу 

власної земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:002:0085) площею 

0,0334 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови на пл. Корятовича, 5.  

1.9. Гр. Курганюк Людмилі Миколаївні власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:05:002:0183) площею 0,0046 га для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови на пл. Корятовича, 5,                

кв. 2.  

1.10. Гр. Курганюк Людмилі Миколаївні та гр. Поляк Вікторії Ярославівні 

власної земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:05:002:0230) площею 

0,0204 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Олександра Фединця, 6.  

1.11. Гр. Назаренку Руслану Руслановичу власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:23:001:0093) площею 0,0100 га для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі по вул. Капушанській. 

1.12. Гр. Стан Тарасу Михайловичу власної земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:30:001:0059) площею 0,1598 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                            

вул. Кошицькій. 

1.13. Релігійній громаді церкви євангельських християн-баптистів 

«Благодать» місто Ужгород Закарпатської області земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:35:001:0163) площею 0,0710 га для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по вул. Олексія 

Маресьєва, 9 «А» та передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.14. Товариству з обмеженою відповідальністю «Зенфінанс» власної 

земельної ділянки  (кадастровий номер 2110100000:12:001:0139) площею               

0,0900 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по                   

вул. Одеській, 5. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Ю. Рахівського та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                  Богдан АНДРІЇВ 


