
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXVIII_  сесія    VІI _  скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 жовтня 2018 року                 м. Ужгород                                 № 1302                            

 

 

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. Готрі Сергію Йосифовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0136) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                   

вул. Собранецької (масив 2), поз. 172 та передати її у власність. 

1.2. Гр. Мішенцову Михайлу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0117) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 89 «б» та передати її у власність. 

1.3. Гр. Кочіш Михайлу Бернатовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0092) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 16 «б» та передати її у власність. 

1.4. Гр. Попфолуші Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0124) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі вул. 

Собранецької (масив 2), поз. 55 «б» та передати її у власність. 



1.5. Гр. Парфенюк Роману Романовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0106) площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 182  та передати її у власність. 

1.6. Гр. Ріхтеру Ігорю Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0077) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 66 «б» та передати її у власність. 

1.7. Гр. Семенову Олександру Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0108) площею 0,0601 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 82 «б» та передати її у власність. 

1.8. Гр. Головачуку Петру Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0846) площею 0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської поз. 77 та передати її у власність. 

1.9. Гр. Мазур Мирославу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0872) площею 0,0935 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

1.10. Гр. Пристая Олександру Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0868) площею 0,0881 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

1.11. Гр. Балялі Олександру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0874) площею 0,0964 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, б/н та передати її у власність. 

1.12. Гр. Кожухар Олександру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0871) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській та передати її у власність. 

1.13. Гр. Костюченку Володимиру Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0817) площею  0,0618 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 32 та передати її у власність. 

1.14. Гр. Гудзану Валерію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0869) площею 0,0881 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської та передати її у власність. 

1.15. Гр. Матьовці Ігорю Валерійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0053) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 121 «б» та передати її у власність. 



1.16. Гр. Агеєву Володимиру Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0140) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 124 «б» та передати її у власність. 

1.17. Гр. Піняшку Віталію Іллічу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0143) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                   

вул. Собранецької (масив 2), поз. 96 «б» та передати її у власність. 

1.18. Гр. Цап Олексію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0082) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                  

вул. Собранецької (масив 2), поз. 74 «б» та передати її у власність. 

1.19. Гр. Стародубцеву Ігорю Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0119) площею 0,0606 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 184 та передати її у власність. 

1.20. Гр. Деревенько Сергію Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0109) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 28 «б» та передати її у 

власність. 

1.21. Гр. Федьо Ярославу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:48:001:0138) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 174 та передати її у власність. 

1.22. Гр. Сохіну Артуру Олександровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0815) площею 0,0714 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 68 та передати її у власність. 

1.23. Гр. Лизанцю Володимиру Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0873) площею 0,0988 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської та передати її у власність. 

1.24. Гр. Галаговцю Івану Павловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0865) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по           

вул. Загорській, поз. 42 та передати її у власність. 

1.25. Гр. Пішкар Петру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0849) площею 0,0617 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Загорській, поз. 69 

та передати її у власність. 

1.26. Гр. Касинець Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0047) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                   

вул. Собранецької (масив 2), поз. 142 «б» та передати її у власність. 



1.27. Гр. Немеш Михайлу Валентиновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0139) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 125 «б» та передати її у власність. 

1.28. Гр. Лесик Олександру Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0141) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 93 «б» та передати її у власність. 

1.29. Гр. Перевузник Євгену Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0864) площею 0,0617 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Тютюнової, поз. 9 та передати її у власність. 

1.30. Гр. Дячук Сергію Микитовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0838) площею 0,0630 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 13 та передати її у власність.  

1.31. Гр. Білінець Володимиру Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0085) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

власність. 

1.32. Гр. Сухолейстер Віктору Валентиновичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0133) площею 0,0601 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 83 «б» та передати її у 

власність. 

1.33. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0359) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іспанській та 

передати її у власність. 

1.34. Гр. Стегурі Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0866) площею 0,0671 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Кишинівської-Іштвана Мартона та передати її у власність. 

1.35. Гр. Підкалюку Максиму Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0356) площею 0,0810 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Вільховій, 4 та передати її у власність. 

1.36. Гр. Бугір Миколі Степановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0804) площею 0,0618 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 21 та передати її у власність.  

1.37. Гр. Шиндрі Івану Тимковичу  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0876) площею 0,0618 га для будівництва та обслуговування 



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

поз. 72 та передати її у власність. 

1.38. Гр. Рябак Василю Васильовичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0799) площею 0,0502 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської поз. 10 та передати її у власність. 

1.39. Гр. Ковачу Андрію Ласловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:30:001:0163) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                                   

вул. Університетської та передати її у власність. 

1.40. Гр. Король Сергію Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0120) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 63 «б» та передати її у власність. 

1.41. Гр. Зубака Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0048) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 105 «б» та передати її у власність. 

1.42. Гр. Фатулі Ярославу Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0074) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 103 «б» та передати її у власність. 

1.43. Гр. Опіярі Максиму Дмитровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0102) площею 0,0641 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 143 «б» та передати її у власність. 

1.44. Гр. Чернікову Сергію Валерійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0090) площею 0,0606 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 153 «б» та передати її у власність. 

1.45. Гр. Дяковичу Володимиру Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0137) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 173 та передати її у власність. 

1.46. Гр. Жулинському Вячеславу Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0146) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Собранецькій (масив 2),  поз. 164  та передати її у власність. 

1.47. Гр. Жулинській Олександрі Сергіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0147) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Собранецькій (масив 2), поз. 162  та передати її у власність. 

1.48. Гр. Дзямку Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0145) площею 0,0600 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Собранецькій (масив 2), поз. 163  та передати її у власність. 

1.49. Гр. Хміль Петру Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:54:001:1795) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Іштвана Мартона  

та передати її у власність. 

1.50. Гр. Молнар Віталію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0512) площею 0,0835 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Олександра Хіри, б/н та передати її у власність. 

1.51. Гр. Ярошу Сергію Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0525) площею 0,0525 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Дмитра Снігурського, б/н та передати її у власність. 

1.52. Гр. Сомову Олександру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:40:001:0062) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

кварталу "Сосновий" та передати її у власність. 

1.53. Гр. Мартинюку Дмитру Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:46:001:0298) площею 0,0616 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Зелемирській та передати її у власність. 

1.54. Гр. Дем’ян Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:40:001:0069) площею 0,0685 га для будівництва та обслуговування 

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

(вул. Солов’їної) та передати її у власність. 

1.55. Гр. Карпенку Олександру Сергійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:46:001:0288) площею 0,0671 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Пряшівській та передати її у власність. 

1.56. Гр. Дюгованцю Руслану Мироновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0339) площею 0,0659 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Тепличній та передати її у власність. 

1.57. Гр. Зеленко Олександру Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:42:001:0561) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Сріблястій, 30 "б" та передати її у 

власність. 

1.58. Гр. Сніцаренку Віктору Семеновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:42:001:0562) площею 0,0944 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Золтана Шолтеса та передати її у власність. 

1.59. Гр. Перевузнику Євгену Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0517) площею 0,0080 га для будівництва 



індивідуальних гаражів на розі вул. Миколи Бобяка та вул. Дмитра Климпуша 

та передати її у власність. 

1.60. Гр. Кучмі Костянтину Ігоровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:24:001:0522) площею 0,0098 га для будівництва 

індивідуальних гаражів на розі вул. Миколи Бобяка та вул. Дмитра Климпуша 

та передати її у власність. 

1.61. Гр. Галас Ярославу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:46:001:0290) площею 0,0439 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Виноградній, б/н та передати її у власність. 

1.62. Гр. Ватуні Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:40:001:0059) площею 0,0831 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в                

мкрн. «Сосновий» та передати її у власність. 

1.63. Гр. Локоті Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:23:001:0072) площею 0,0039 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, поз. 5 та передати її у 

власність. 

1.64. Гр. Машкара Олександру Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0131) площею 0,0601 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 101 «б» та передати її у 

власність. 

1.65. Гр. Дякович Миколі Олеговичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0066) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 11 «б» та передати її у власність. 

1.66. Гр. Сушинському Олександру Дмитровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0111) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 18 «б» та передати її у 

власність. 

1.67. Гр. Сєдову Анатолію Валерійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0151) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 56 «б» та передати її у власність. 

1.68. Гр. Голікову Андрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0144) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 119 «б» та передати її у власність. 

1.69. Гр. Турок Івану Степановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0877) площею 0,0603 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 95 та передати її у власність. 



1.70. Гр. Лівому Павлу Григоровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:55:001:0831) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 

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

поз. 1 та передати її у власність. 

1.71.  Гр. Ледиді Василю Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:55:001:0816) площею 0,0524 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Загорської, поз. 83 та передати її у власність. 

1.72.  Гр. Каналош Петру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:50:001:0351) площею 0,0861 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Собранецькій, б/н та передати її у власність. 

1.73.  Гр. Голованову Олексію Олександровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0153) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 158 та передати її у власність. 

 1.74. Гр. Титаренку Володимиру Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0121) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 130 «б» та передати її у 

власність. 

 1.75. Гр. Пасічняку Ярославу Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0810) площею 0,0618 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 33 та передати її у власність. 

 1.76. Гр. Карпову Олександру Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0135) площею 0,0602 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 120 «б» та передати її у 

власність. 

 1.77. Гр. Струж Степану Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0154) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 169 та передати її у власність. 

 1.78. Гр. Молдавчуку Василю Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0150) площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2), поз. 176 та передати її у власність. 

 1.79. Гр. Кулінічу Олегу Олеговичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0152) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі                               

вул. Собранецької (масив 2), поз. 161 та передати її у власність. 

 1.80. Гр. Дароличу Артуру Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:52:001:0392) площею 0,0100 га для будівництва 



індивідуальних гаражів по вул. Юрія Нікітіна, ГРК «Мир» та передати її у 

власність. 

1.81. Гр. Собчуку Олександру Костянтиновичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:55:001:0879) площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської, поз. 81 та передати її у власність. 

 1.82. Гр. Потійко Юрію Віталійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0142) площею 0,0626 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 61 "б" та передати її у власність. 

 1.83. Гр. Батьі Золтану Антоновичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:48:001:0052) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул. Собранецької (масив 2), поз. 110 "б" та передати її у власність. 

 1.84. Гр. Танчинцю Михайлу Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:49:001:0424) площею 0,0974 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Запорізькій, б/н 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


