
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород                                                                         

  

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

 

Розглянувши заяви фізичних осіб, враховуючи генеральний план 

забудови міста Ужгород, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 40, 79-1, 92, 118, 

122 - 126, 186 Земельного кодексу України, Закону України  "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності", Законів України "Про Державний земельний кадастр", 

"Про державну реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", 

"Про землеустрій", "Про оренду землі"  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) та їх 

родинам: 

 1.1. Гр. Мага Володимиру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:49:001:0413) площею 0,0982 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Запорізької та передати її у власність. 

 1.2. Гр. Степанову Олександру Євгеновичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0814) площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 80 та передати її у власність. 

1.3. Гр. Малогіну Володимиру Дмитровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0792) площею 0,0753 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 44 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Левку Тарасу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0821) площею 0,0630 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, 

поз. 5 та передати її у власність. 

1.5. Гр. Мацо Ярославу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0795) площею 0,0600 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 40 та передати її у власність. 

1.6. Гр. Луцьо Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0794) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 82 та передати її у власність. 

1.7. Гр. Зінчуку Ігорю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0829) площею 0,0626 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, 

поз. 30 та передати її у власність. 

1.8. Гр. Коблицькому Валерію Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0835) площею 0,0618 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 34 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Яцолі Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0834) площею 0,0618 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, 

поз. 36 та передати її у власність. 

1.10. Гр. Присташ Віктору Павловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0811) площею 0,0618 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 27 та передати її у власність. 

1.11. Гр. Розлуцькому Зіновію Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0837) площею 0,0630 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 14 та передати її у власність. 

1.12. Гр. Маляр Роману Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0844) площею 0,0710 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 20 та передати її у власність. 

1.13. Гр. Касичу Миколі Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0355) площею 0,0950 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Собранецькій, поз. 37 та передати її у 

власність. 

 1.14. Гр. Рішко Мілану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1785) площею 0,0653 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової-Кишинівської та передати її у власність. 

1.15. Гр. Долешак Юрію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0801) площею 0,0618 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, 

поз. 24 та передати її у власність. 

1.16. Гр. Дідик Василю Станіславовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0845) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 52 та передати її у власність. 



1.17. Гр. Даскалюку Андрію Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:54:001:1783) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Тернопільській, 43 та передати її у власність. 

1.18. Гр. Філатову Ігорю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1787) площею 0,0846 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 164 та 

передати її у власність. 

1.19. Гр. Пензенику Юрію Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0833) площею 0,0630 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 3 та передати її у власність. 

1.20. Гр. Берчук Юрію Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0058) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Собранецькій, (масив 2), поз. 22 «б» та передати її у власність. 

1.21. Гр. Калиничу Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0788) площею 0,0838 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Фріца Гленца та передати її у власність. 

 1.22. Гр. Корчинському Руслану Богдановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0062) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 78 «б» та передати її у 

власність. 

 1.23. Гр. Єльченку Валерію Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0118) площею 0,0603 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 70  та передати її у власність. 

 1.24. Гр. Кульчицькому Сергію Андрійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0064) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 138 «б» та передати її у 

власність. 

 1.25. Гр. Луців Климу Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0861) площею 0,0603 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по               

вул. Загорській, поз. 88 та передати її у власність. 

 1.26. Гр. Стрижовець Людмилі Миколаївні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0848) площею 0,0618 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  по вул. Загорській, поз. 37 та передати її у власність. 

 1.27. Гр. Петканичу Василю Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0850) площею 0,0663 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  по вул. Загорській, поз. 19 та передати її у власність. 



 1.28. Гр. Становичу Ігорю Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0852) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по                 

вул. Загорській, поз. 43 та передати її у власність. 

 1.29. Гр. Вашку Миколі Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0853) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Загорській,                 

поз. 47 та передати її у власність. 

 1.30. Гр. Пильнику Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0847) площею 0,0630 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по                   

вул. Загорській, поз. 15 та передати її у власність. 

 1.31. Гр. Іжику Сергію Миколайовичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0857) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по                  

вул. Загорській, поз. 79 та передати її у власність. 

 1.32. Гр. Завацькому Олександру Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0129) площею 0,0606 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 152 «б» та передати її у 

власність. 

 1.33. Гр. Басюк Жану Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0069) площею 0,0616 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 128 «б» та передати її у власність. 

 1.34. Гр. Пожо Юрію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0057) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі                                         

вул. Собранецької (масив 2), поз. 77 «б» та передати її у власність. 

 1.35. Гр. Бляшину Ігорю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0105) площею 0,0602 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі                                    

вул. Собранецької (масив 2), поз. 135 «б» та передати її у власність. 

 1.36. Гр. Ігнату Юрію Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0042) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі                                         

вул. Собранецької (масив 2), поз. 133 «б» та передати її у власність. 

 1.37. Гр. Угляй Олександру Антоніновичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0081) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 31 «б» та передати її у 

власність. 

 1.38. Гр. Шевченку Богдану Валентиновичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0096) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 99 «б» та передати її у 

власність. 



 1.39. Гр. Паш Ярославу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0065) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі                                     

вул. Собранецької (масив 2), поз. 95 «б» та передати її у власність. 

 1.40. Гр. Козловському Олександру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0086) площею 0,0603 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 26 «б» та передати її у 

власність. 

 1.41. Гр. Потураєву Володимиру Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0061) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 114 «б» та передати її у 

власність. 

 1.42. Гр. Йонаш Вячеславу Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0080) площею 0,0601 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 10 «б» та передати її у 

власність. 

 1.43. Гр. Пересоляку Михайлу Юрійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0083) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 106 «б» та передати її у 

власність. 

 1.44. Гр. Чумак Олександру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0068) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 140 «б» та передати її у власність. 

 1.45. Гр. Шуфричу Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0084) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 107 «б» та передати її у власність. 

 1.46. Гр. Требуці Сергію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0043) площею 0,0633 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 111 «б» та передати її у власність. 

 1.47. Гр. Ковальчину Тарасу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0101) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 79 «б» та передати її у власність. 

 1.48. Гр. Цап Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0107) площею 0,0601 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 23 «б» та передати її у власність. 

 1.49. Гр. Смірнову Сергію Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0094) площею 0,0600 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 122 «б» та передати її у власність. 

 1.50. Гр. Воробель Володимиру Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0089) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 75 «б» та передати її у 

власність. 

 1.51. Гр. Поп’янош Дмитру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0088) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 33 «б» та передати її у власність. 

 1.52. Гр. Вайді Леоніду Людвиговичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0097) площею 0,0601 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 15 «б» та передати її у власність. 

 1.53. Гр. Звездьонкину Ігорю Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0075) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2),  поз. 137 «б» та передати її у 

власність. 

 1.54. Гр. Малиничу Мілану Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0038) площею 0,0602 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 149 «б» та передати її у 

власність. 

 1.55. Гр. Булеці Тімуру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0049) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі                                      

вул. Собранецької (масив 2), поз. 29 «б» та передати її у власність. 

 1.56. Гр. Братасюк Сергію Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0103) площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 148 «б» та передати її у власність. 

 1.57. Гр. Долгоносову Вадиму Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0060) площею 0,0606 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 150 «б» та передати її у 

власність. 

 1.58. Гр. Кильч Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0093) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі                                     

вул. Собранецької (масив 2), поз. 97 «б» та передати її у власність. 

1.59. Гр. Таргонському Сергію Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0076) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 21 «б» та передати її у 

власність. 



1.60. Гр. Козьмі Івану Стефановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0122) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 186 та передати її у власність. 

 1.61. Гр. Потапову Олексію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0128) площею 0,0606 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 151 «б» та передати її у власність. 

 1.62. Гр. Бровді Марії Антонівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0851) площею 0,0617 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. Загорській,                   

поз. 25 та передати її у власність. 

 1.63. Гр. Фоменку Геннадію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0856) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по                     

вул. Загорській, поз. 49 та передати її у власність. 

 1.64. Гр. Королю Ігорю Романовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0863) площею 0,0649 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по                     

вул. Загорській, поз. 28 та передати її у власність. 

 1.65. Гр. Лиценку Валерію Леонідовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0039) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 113 «б» та передати її у власність. 

 1.66. Гр. Тоскуєву Володимиру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0114) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 85 «б» та передати її у власність. 

 1.67. Гр. Васильченку Ігорю Олеговичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0072) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 64 «б» та передати її у власність. 

 1.68. Гр. Семакову Альберту Валерійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0056) площею 0,0602 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 181 та передати її у 

власність. 

 1.69. Гр. Кирюхіну Юрію Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0054) площею 0,0615 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 73 «б» та передати її у власність. 

 1.70. Гр. Якименку Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0073) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 102 «б» та передати її у власність. 

 1.71. Гр. Бемак Вадиму Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0078) площею 0,0605 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 156 та передати її у власність. 

 1.72. Гр. Зінчуку Антону Леонідовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0116) площею 0,0601 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 100 та передати її у власність. 

 1.73. Гр. Примічу Олександру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0115) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 171 та передати її у власність. 

 1.74. Гр. Кравець Максиму Віталійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0046) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 117 та передати її у власність. 

 1.75. Гр. Тирук Віктору Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0110) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 60 «б» та передати її у власність. 

 1.76. Гр. Гуменюку Костянтину Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0095) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 131 та передати її у 

власність. 

 1.77. Гр. Продану Олександру Сергійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0098) площею 0,0603 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 25 та передати її у власність. 

 1.78. Гр. Бабуничу Івану Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0044) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 81 "б" та передати її у власність. 

 1.79. Гр. Кун Андрію Денисовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0112) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі                                      

вул. Собранецької (масив 2), поз. 57 "б" та передати її у власність. 

 1.80. Гр. Барилко Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0113) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 123 "б" та передати її у 

власність. 

 1.81. Гр. Степан Івану Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0055) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в районі                                      

вул. Собранецької (масив 2), поз. 34 "б" та передати її у власність. 

 1.82. Гр. Пастика Олександру Федоровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0059) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд  в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 115 "б" та передати її у 

власність. 

 1.83. Гр. Ващенко Сергію Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0099) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 3 "б" та передати її у власність. 

 1.84. Гр. Середич Юрію Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0127) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 84 "б" та передати її у власність. 

 1.85. Гр. Пушишину Руслану Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0063) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 118 "б" та передати її у власність. 

 1.86. Гр. Коба Леоніду Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0067) площею  0,0601 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                       

вул. Собранецької (масив 2), поз. 8 "б" та передати її у власність. 

 1.87. Гр. Вєдєнєєву Олександру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0125) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 132 "б" та передати її у 

власність. 

 1.88. Гр. Поповичу Олександру Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0862) площею 0,0603 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 99 та передати її у власність. 

 1.89. Гр. Баєвій Ларисі Костянтинівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0860) площею 0,0627 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 61 та передати її у власність. 

 1.90. Гр. Понцір Роману Романовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1789) площею 0,0641 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                       

вул. Тютюновій, 49 та передати її у власність. 

 1.91. Гр. Овчаренко Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0802) площею 0,0617 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 71 та передати її у власність. 

 1.92. Гр. Беспалько Олександру Костянтиновичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0819) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 48 та передати її у власність. 

 1.93. Гр. Семйон Станіславу Романасовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0104) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 65 "б" та передати її у 

власність. 

 1.94. Гр. Машкара Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0134) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 108 "б" та передати її у власність. 

 1.95. Гр. Чийпешу Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0070) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 9 "б" та передати її у власність. 

 1.96. Гр. Бєлому Сергію Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0123) площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 52 "б" та передати її у власність. 

 1.97. Гр. Несенюку Ігорю Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0100) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 187 та передати її у власність. 

 1.98. Гр. Радіончуку Анатолію Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0050) площею 0,0601 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 68 "б" та передати її у 

власність. 

 1.99. Гр. Братасюк Богдану Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0130) площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 147 "б" та передати її у власність. 

 1.100. Гр. Рейті Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0132) площею 0,0645 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 24 "б" та передати її у власність. 

 1.101. Гр. Гафинець Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0051) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 112 "б" та передати її у власність. 

 1.102. Гр. Федьо Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0041) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. 

Собранецької (масив 2), поз. 32 "б" та передати її у власність. 

 1.103. Гр. Качур Юрію Йосиповичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0855) площею 0,0630 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Загорській, поз. 8 та передати її у власність. 

 1.104. Гр. Санарову Андрію Віталійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0854) площею 0,0715 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Загорській, поз. 67 та передати її у власність. 



 1.105. Гр. Ляшенко Миколі Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0071) площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 146 "б" та передати її у власність. 

 1.106. Гр. Медянику Михайлу Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0087) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 35 "б" та передати її у 

власність. 

 1.107. Гр. Тирпак Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0091) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 136 "б" та передати її у власність. 

 1.108. Гр. Кузів Ігорю Богдановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0859) площею 0,0630 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. Загорської, 

поз. 12 та передати її у власність. 

 1.109. Гр. Місяйло Степану Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0126) площею 0,0601 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 19 "б" та передати її у власність. 

 1.110. Гр. Кирлику Ярославу Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0870) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській та передати її у власність. 

  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


