
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 IX сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07 вересня 2021 року                      Ужгород                                                  № 407 

 

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. Слободянюк Олексію Олексійовичу власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:21:001:0543)  площею 0,0083 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, б/н. 

1.2. Гр. Кобака Павлу Йосиповичу власної земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0430) площею 0,6992 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови в районі об’їзної дороги. 

1.3. Гр. Семісаловій Любов Олександрівні власної земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:64:001:0080) площею 0,0568 га для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Олександра 

Блистіва, 1. 

1.4. Гр. Репкін Євгену Наумовичу власної земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0182) площею 0,1200 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                           

вул. Високій, 38. 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕРДЕ» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:65:001:0087) площею 0,9290 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Юрія Гагаріна, 36 та 

передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕРОН МВ» власної 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:70:001:0128) площею 0,2000 га 

для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу по вул. Миколи 

Бобяка, поз. 2. 



  

  1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс-центр 3» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0118) площею 0,2020 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної інфраструктури по вул. Минайській, 16 та 

передати її в оренду строком на 3 роки. 

 1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс-центр 3» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0163) площею 0,0185 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної інфраструктури по вул. Минайській, 16 та 

передати її в оренду строком на 3 роки. 

 1.9. Малому приватному підприємству «Олеся» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0109) площею 0,0610 га для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Минайській, 16 

та передати її в оренду строком на 3 роки. 

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «СКАЙ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0109) площею                   

0,5599 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства по вул. Оноківській та передати її в 

оренду строком на 3 роки. 

1.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «СКАЙ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0116) площею                   

0,3401 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства по вул. Оноківській та передати її в 

оренду строком на 3 роки. 

1.12. Гр. Казаку Євгенії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:33:001:0307) площею 1,1691 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Івана Фогорашія, 17 та передати її 

в оренду строком на 3 роки. 

 

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 


