
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

 
 
Розглянувши клопотання юридичних та 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 наступним  юридичним, фізичним особам та фізичним особам -  
підприємцям: 

 
1.1. Гр. Волощуку Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:67:001:0122) площею 0,0880 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Гагаріна, 42 зі 
зміною цільового призначення. 

1.2. Гр. Волощуку Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:67:001:0120) площею 0,0880 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Гагаріна, 42 зі 
зміною цільового призначення . 

1.3. Гр. Волощуку Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:67:001:0124) площею 0,0880 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Гагаріна, 42 зі 
зміною цільового призначення. 

1.4. Гр. Боднару Юрію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:20:001:0273) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Грушевського та передати її у власність. 
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1.5. Гр. Тромпаку Андрію Дмитровичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:48:001:0036) площею 0,0100 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Собранецькій зі 
зміною цільового призначення. 

1.6. Гр. Кречку Володимиру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:49:001:0356) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 
вул. Запорізької та передати її у власність. 

1.7. Гр. Сабадош Федору Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:37:001:0267) площею 0,0870 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Стародоманинській, 74 та передати її у власність. 

1.8. Житлово-будівельному кооперативу «Веселка» земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:44:001:0271) площею 0,3000 га для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по             
пров. Університетському, 4 та передати її у власність, (внести зміни до рішення 
VIII сесії міської ради VI скликання від 15.09.11 № 253 «Про регулювання 
земельних відносин» в частині надання житлово-будівельному кооперативу 
«Веселка» дозволу на розробку проекту відведення на земельну ділянку пл. 0,3 
га по пров. Університетському, 4 «з подальшою передачею її в оренду» 
замінити на «з подальшою передачею її у власність»). 

1.9. Гр. Медвідь Геннадію Івановичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:31:001:0281) площею 0,0944 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Вінничній, 22 та передати її у власність. 

1.10. Гр. Швентко Божені Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:45:001:0537) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Братів Шерегіїв, 3 
та передати її у власність. 

1.11. Гр. Чеплев Маріанні Василівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:44:001:0282) площею 0,0728 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Сріблястій та передати її у власність. 

1.12. Релігійній громаді Римсько-католицької церкви (Георгіївської) 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:15:001:0171)             
площею 0,0085 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій по вул. Заньковецької та передати її в постійне 
користування. 

1.13. Гр. Михайловій Мар’яні Іванівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:68:001:0139) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Урожайній, 10 та передати її у власність. 
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1.14. Гр. Чорній Валентині Никифорівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:24:001:0469) площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Д. Климпуша, б/н та передати її у 
власність. 

1.15. Гр. Яночку Андрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:16:001:0227) площею 0,0058 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 36 та передати її в оренду 
строком на 3 роки до ______   2018 року. 

1.16. Гр. Беркуті Ірині Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:62:001:0307) площею 0,0594 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Єрмака, 12 та 
передати її у власність. 

1.17. Гр. Дуран Оксані Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:27:001:0260) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 
гаражів на пл. Лаборця, 2 та передати її в оренду строком на 3 роки до ____ 
2018 року. 

1.18. Гр. Мельник Наталії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:27:001:0261) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів на пл. Лаборця, 2 та  передати її в оренду строком на 3 
роки до ____ 2018 року. 

1.19. Гр. Штифурко Валентині Михайлівні земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:18:001:0144) площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н та  передати її у 
власність. 

1.20. Гр. Чаварзі Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:18:001:0146) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Минайській, б/н  та  передати її у власність. 

1.21. Гр. Макаровичу Віктору Степановичу, гр. Макаровичу Івану 
Степановичу земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0315) 
площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Рильського, 4 та передати її у спільну 
сумісну власність. 

1.22. Гр. Бенці Марії Степанівні  земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:21:001:0064) площею 0,1611 га для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови по вул. Грушевського, 2 та передати її в 
оренду строком на 3 роки до _____ 2018 року. 

1.23. Гр. Куракіну Миколі Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:45:001:0538) площею 0,0223 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Собранецькій, б/н та передати її у власність. 

1.24. Гр. Данюк Ользі Михайлівні  земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:02:001:0205) площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови по пр. Свободи, 29 та передати її в оренду 
строком на 3 роки до _____ 2018 року. 
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1.25. Гр. Зозулич Володимир-Василю Володимировичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0142) площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  та  передати її у 
власність. 

1.26. Гр. Левко Руслану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:18:001:0141) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Минайській, б/н  та  передати її у власність. 

1.27. Гр. Дроздову Денису Геннадійовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:18:001:0145) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  та  передати її у власність. 

1.28. Гр. Маєрчику Степану Степановичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:18:001:0143) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  та  передати її у власність. 

1.29. Гр. Синетару Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:18:001:0140) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Минайській, б/н  та  передати її у власність. 

1.30. Гр. Макар Марії Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:18:001:0138) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Минайській, б/н  та  передати її у власність. 

1.31. Гр. Маєрчик Маріанні Василівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:18:001:0136) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  та  передати її у власність. 

1.32. Гр. Макар Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:18:001:0135) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  та  передати її у власність. 

1.33. Гр. Неймет Валерії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:18:001:0139) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Минайській, б/н  та  передати її у власність. 

1.34. Гр. Ястребову Дмитру Геннадійовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:18:001:0137) площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Минайській, б/н  та  передати її у 
власність. 

1.35. Гр. Мартин Василю Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:22:001:0086) площею 0,0034 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н гараж № 20 та передати її у 
власність. 

1.36. Гр. Товт Брігіті Тіберіївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:11:001:0251) площею 0,0008 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по пр. Свободи, 35/20 та  
передати її в оренду строком на 3 роки до ______ серпня 2018 року. 

1.37. Гр. Кіш Агнеті Тіберіївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:27:001:0269) площею 0,0141 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Митній, 16 «а» та  
передати її у власність. 

 



 5
 
1.38. Гр. Шаповаловій Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:52:001:0318) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Гвардійській, б/н та передати її у власність. 

1.39. Гр. Даріуш Вікторії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:52:001:0317) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Гвардійській, б/н та передати її у власність. 

1.40. Гр. Лейбі Василю Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:31:001:0271) площею 0,0052 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Підгірній, 21  та передати її в оренду строком на 1 рік 
до ___ 2016 року (частину земельної ділянки площею 0,0033 га, що 
розташована під проїздами, проходами, площадками без права забудови та 
права викупу). 

1.41. Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрокомплекс-Уж» 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:14:001:0102)            
площею 0,9400 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості по вул. Дубовій, 1 та передати її в оренду строком на 3 
роки до ______ 2018 року. 

1.42. Гр. Ходоровській Тетяні Богданівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:23:001:0060) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н та передати її у власність. 

1.43. Гр. Ходоровському Тарасу Богдановичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:23:001:0061) площею 0,0100 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Баб’яка, б/н та передати її у 
власність. 

1.44. Гр. Жолтані Миколі Івановичу, гр. Сільваші Володимиру 
Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:001:0050) 
площею 0,0468 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по            
вул. Підградській, 40 та передати її в оренду строком на 3 роки до ______ 2018 
року. 

1.45. Гр. Фролову Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:31:001:0282) площею 0,0289 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. 
Туристському, 7 та передати її в оренду строком на 3 роки до ______ 2018 року. 

1.46. Гр. Яушевій Ліліянні Айратівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:22:001:0087) площею 0,0030 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н, гараж № 80 та передати її у 
власність. 

1.47. Гр. Клінець Єві Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:07:001:0181) площею 0,0036 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Фединця, 32 та передати її у власність. 
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1.48. Гр. Данещуку Василю Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:41:001:0472) площею 0,0749 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Угорській та передати її в оренду строком на 3 роки до ______ 
2018 року. 

1.49. Гр. Вересюку Костянтину Вікторовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:26:001:0223) площею 0,0287 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Закарпатській, 17 «а» та передати її у власність. 

1.50. Гр. Богдан Юлію Павловичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:37:001:0270) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Транспортній, 8 та  
передати її у власність. 

1.51. Гр. Єфремову Андрію Олександровичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:22:001:0089) площею 0,0018 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н поз. 9 та передати 
її у власність. 

1.52. Гр. Єфремову Олександру Сергійовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:22:001:0088) площею 0,0018 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н поз. 7 та передати 
її у власність. 

1.53. Гр. Соколову Анатолію Олександровичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:07:001:0170) площею 0,0340 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Волошина, 38 та  
передати її в оренду строком на 3 роки до ______ 2018 року. 

1.54. Гр. Мартин Ользі Ігорівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:26:001:0224) площею 0,0163 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по Студентській набережній, 2 «в» та передати її в оренду 
строком на 3 роки до ______ 2018 року. 

1.55. Гр. Кокольник Магдалині Михайлівні земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:11:001:0237) площею 0,0170 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, б/н та  
передати її в оренду строком на 3 роки до ______ 2018 року. 

1.56. Гр. Попович Олександру Степановичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:21:001:0474) площею 0,0067 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Заньковецької, б/н та  передати її у 
власність. 

1.57. Гр. Пал Шандору Шандоровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:34:001:0243) площею 0,0444 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Заводській, 7 та передати її у власність. 

1.58. Гр. Сембер Катерині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:10:001:0279) площею 0,0060 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Мукачівській, 26 «а» та передати її у власність. 
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1.59. Гр. Мендел Валентині Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0475) площею 0,0564 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Міксата, 24 та передати її у власність. 

1.60. Гр. Товтик Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:62:001:0308) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шишкіна, 57 та  
передати її у власність. 

1.61. Гр. Козачуку Аркадію Григоровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:45:001:0541) площею 0,0462 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Требішовській, 19 та передати її у власність. 

1.62. Гр. Малеш Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0357) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Будителів, б/н та передати її у власність. 

1.63. Гр. Ткачовій Агнеті Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:59:001:0358) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Будителів, б/н та передати її у власність. 

1.64. Гр. Брензовичу Василю Михайловичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:07:001:0180) площею 0,0200 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 
обслуговування по вул. Замкові сходи, 4 та передати її в оренду строком             
на 3 роки до ______ 2018 року. 

1.65. Гр. Грибовській Лесі Василівні земельної ділянки загальною 
площею 0,0118га (кадастровий номер 2110100000:44:001:0285 земельної 
ділянки площею 0,0056 га), (кадастровий номер 2110100000:44:001:0284 
земельної ділянки площею 0,0062 га) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Котловинній,5 та  
передати її в оренду строком на 3 роки до ______ серпня 2018 року. 

1.66. Апеляційному суду Закарпатської області земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:04:001:0206) площею 0,1742 га для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування по вул. О. Довженка, 7 та передати її в постійне користування. 

1.67. Гр. Волощуку Миколі Миколайовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:51:001:0732) площею 0,0650 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в районі вул. Гвардійської та  передати її в оренду строком на 3 роки до 
______ 2018 року. 

1.68. Приватному підприємству «Вітана» земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:06:001:0246) площею 0,0171 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по             
вул. Волошина, 8 та передати її в оренду строком на 3 роки до ______ 2018 
року. 
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1.69. Гр. Мегелі Єлизаветі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0189) площею 0,0649 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Джамбула, 49 та передати її у власність. 

1.70. Гр. Варзі Олені Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:63:001:0316) площею 0,0539 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лисенка, 15 та 
передати її у власність. 

1.71. Гр. Кормош Валентині Василівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:29:001:0257) площею 0,0530 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Керченській, 14/1 та передати її у власність. 

1.72. Гр. Фабрицій Ользі Степанівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:23:001:0062) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Колгоспній, 3 «а» та передати її у власність. 

1.73. Гр. Дубович Любові Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:45:001:0542) площею 0,0837 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по пров. Гірському, б/н та 
передати її у власність. 

1.74. Гр. Криловій Наталії Геннадіївні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:16:001:0242) площею 0,0021 га для будівництва 
індивідуальних гаражів  по  вул. Белінського, б/н, гараж № 48  та передати її у 
власність. 

1.75. Гр. Делегану Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0072) площею 0,0540 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Житній, 16  та передати її у власність. 

1.76. Гр. Малчаку Михайлу Яновичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:46:001:0267) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Лісній, 28  та передати її у власність. 

1.77. Гр. Криськів Марії Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:45:001:0544) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Верховинській, 41 
та передати її у власність. 

1.78. Гр. Кулик Вікторії Георгіївні, гр. Кулик Анні Станіславівні,             
гр. Кулик Олександру Станіславовичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:27:001:0270) площею 0,0889 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 53  
та передати її у спільну сумісну власність. 

1.79. Гр. Дік Юрію Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:08:001:0051) площею 0,0045 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Фединця, б/н та передати її в оренду строком на 3 роки 
до ______ 2018 року. 
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1.80. Релігійній громаді Християн Віри Євангельської «Церква Ісуса 

Христа» м. Ужгород власної земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0045) площею 0,0461 га для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних організацій по вул. Малоужанській, 2 зі 
зміною цільового призначення. 

1.81. Гр. Сандалону Бені Самуіловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:60:001:0186) площею 0,0600 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Лелекача, 12 та передати її у власність. 

1.82. Гр. Могуч Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:42:001:0497) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Золотистій, б/н та передати її у власність. 

1.83. Гр. П'янковій Тімеі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:42:001:0498) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Золотистій, б/н та 
передати її у власність. 

1.84. Приватному підприємству «Вітана» власної земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:06:001:0108) площею 0,0159 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Волошина, 8 із зміною 
конфігурації та координат без зміни площ та цільового призначення. 

1.85. Приватному підприємству «Вітана» власної земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:06:001:0085) площею 0,0565 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Волошина, 2 із зміною конфігурації та координат без зміни 
площ та цільового призначення. 

1.86. Приватному підприємству «Вітана» власної земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:05:002:0097) площею 0,0608 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Волошина, 4 із зміною конфігурації та координат без зміни 
площ та цільового призначення. 

1.87. Гр. Подгорнову Миколі Васильовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:22:001:0091) площею 0,0030 га для 
індивідуального гаражного будівництва по вул. Богомольця, б/н гараж № 33 та 
передати її у власність. 

1.88. Гр. Яушеву Айрату Канзелгилимовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:22:001:0092) площею 0,0027 га для 
індивідуального гаражного будівництва по вул. Богомольця, б/н гараж № 84 та 
передати її у власність. 

1.89. Гр. Червеняку Іштвану Ласловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:63:001:0319) площею 0,0998 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по          
вул. Садовій, 18 та передати її у власність. 
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1.90. Гр. Баллі Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0318) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Горянській, 52 «а» та передати її у власність. 

1.91. Гр. Яушевій Ліліянні Айратівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:22:001:0090) площею 0,0032 га для індивідуального 
гаражного будівництва по вул. Богомольця, б/н гараж № 85 та передати її у 
власність. 

1.92. Гр. Жека Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0340) площею 0,0974 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 65 та 
передати її у власність. 

1.93. Гр. Володько Оксані Василівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:39:001:0268) площею 0,0583 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Шахтарів, 6 та передати її у власність. 

1.94. Гр. Годі Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:31:001:0284) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Героїв, б/н  передати її у власність. 

1.95. Гр. Курах Ользі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:68:001:0127) площею 0,0909 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Урожайній та 
передати її у власність. 

1.96. Гр. Кекерчень Володимиру Володимировичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:24:001:0478) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в мкрн. «Боздош» та передати її у власність. 

1.97. Гр. Малчаку Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:46:001:0270) площею 0,0720 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Лісній, 28 «в» та передати її у власність. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин. 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 


