
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

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

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 липня 2018 року                 м. Ужгород                                 №1157                           

          

                              

Про затвердження та відмову у 

затвердженні технічної документації 

щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) 

 

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 Земельного 

кодексу України, статті 55 Закону України «Про землеустрій» 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості): 

 1.1. Гр. Митро Катерині Георгіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0197) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Стефаника, 26 "а" 

та передати її у власність.  

 1.2. Гр. Чуван Василю Андрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:60:001:0196) площею 0,0288 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Донській, 24 та передати її у власність. 

 1.3. Гр. Дяченку Габору Вікторовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:35:001:0175) площею 0,0761 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                        

вул. Івана Панькевича, 51/1 та передати її у власність. 

 1.4. Гр. Сухану Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0341) площею 0,0573 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Івана Шишкіна, 48 та передати її у власність. 

 1.5. Гр. Риган Луїзі Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:52:001:0363) площею 0,0450 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Озерній, 48 та 

передати її у власність. 



 1.6. Гр. Єрди Катерині Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0218) площею 0,0587 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                 

вул. Василя Сурикова, 30 та передати її у власність. 

 1.7. Гр. Стецькій Надії Йосипівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0193) площею 0,0450 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Східній, 25 та 

передати її у власність. 

 1.8. Гр. Андрашко Регіні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:57:001:0081) площею 0,0185 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, 6/3 

та передати її у власність. 

 1.9. Гр. Романко Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0344) площею 0,0348 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Механізаторів, 2 

та передати її у власність. 

 1.10. Гр. Янцо Ганні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0351) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянської 

Ротонди, 19 та передати її у власність. 

 1.11. Гр. Роля Анжелі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0338) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Доманинській, 259 

та передати її у власність. 

 1.12. Гр. Сабо Галині Василівні, гр. Сабо Яні Юріївні, гр. Мицьо Василю 

Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:52:001:0365) 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Загорській, 97 та передати її у спільну 

сумісну власність. 

 1.13. Гр. Русину Андрію Івановичу, гр. Бобинець Марії Іванівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:001:0344) площею 0,0580 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Степана Разіна, 28 та передати її у спільну часткову власність. 

 1.14. Гр. Греньо Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:45:001:0592) площею 0,0495 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Требішовській, 15 та передати її у власність. 

 1.15. Гр. Калинич Надії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0221) площею 0,0582 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Василя Комендаря (Джамбула), 89 та передати її у власність. 

 1.16. Гр. Джанда Віктору Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0487) площею 0,0595 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Карела Чапека, 6 та передати її у власність. 

1.17. Гр. Сабов Золтан – Йосипу Йосиповичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:23:001:0070) площею 0,0532 га для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Миколи Бобяка, 14 «а» та передати її у власність. 

1.18. Гр. Жолтані Галині Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0354) площею 0,0630 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Шкільній, 4 та передати її у власність. 

 1.19. Гр. Салтиковій Ніколетті Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:65:002:0061) площею 0,0996 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Сергія Мартина 

(Паризької Комуни), 4 та передати її в оренду строком на 5 років до 10 липня 

2023 року. 

1.20. Гр. Кляп Маріанні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:37:001:0339) площею 0,0453 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Доманинській, 278/2 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Свалявчик Юлії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0502) площею 0,0567 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Степана Вайди, 19 та передати її у власність. 

1.22. Гр. Чучка Мальвіні Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0395) площею 0,0313 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Богатирській, 10 «а» та передати її у власність. 

1.23. Гр. Бігар Наталії Михайлівні земельної ділянки загальною площею 

0,0163 га (кадастровий номер 2110100000:10:001:0305 площею 0,0089 га) та 

(кадастровий номер 2110100000:10:001:0304 площею 0,0074 га) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Івана Анкудінова, 17 та передати її у власність. 

 1.24. Гр. Козельській Ганні Ладиславівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0390) площею 0,0988 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Юрія Жатковича, 108 та передати її у власність. 

 1.25. Гр. Комарницькій Тетяні Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0194) площею 0,0470 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Олекси Борканюка, 18 та передати її у власність. 

 1.26. Гр. Небола Марині Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0340) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Доманинській, 171 та передати її у власність. 

 1.27. Гр. Барч Діані Степанівні, гр. Гопко Тімеї Степанівні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0357) площею 0,0946 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Садовій, 6 та передати її у спільну часткову власність. 

 1.28. Гр. Бринько Наталії Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0223) площею 0,0811 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Героїв Крут (Галана), 35 та передати її у власність. 

 1.29. Гр. Мошколі Тетяні Валеріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0341) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Стародоманинській, 101 та передати її у власність. 

 1.30. Гр. Синичко Олені Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0346) площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Степана Разіна, 9 

та передати її у власність. 

 1.31. Гр. Лавришинець Олені Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0358) площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Механізаторів, 3 та передати її у власність. 

 1.32. Гр. Король Людмилі Никифорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0306) площею 0,0962 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Томчанія, 13 та передати її у власність. 

 1.33. Гр. Німець Ганні-Еммі Олексіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0288) площею 0,0590 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Роберта Дарвіна, 8 та передати її у власність. 

1.34. Гр. Щербаничу Валерію Йосиповичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:52:001:0371) площею 0,0514 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Озерній, 42 та передати її у власність. 

 1.35. Гр. Юрик Оксані Йосипівні, гр. Хомик Діані Юріївні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:37:001:0342) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Учительській, 7 та передати її у спільну сумісну власність. 

 1.36. Гр. Поліщук Ніні Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0399) площею 0,0333 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богатирській, 18 

та передати її у власність. 

 1.37. Гр. Ковтан Олегу Олексійовичу земельної ділянки загальною 

площею 0,0310 га  (кадастровий номер 2110100000:63:001:0362 площею            

0,0037 га) та (кадастровий номер 2110100000:63:001:0363 площею 0,0273 га) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Слави, 21 та передати її у власність. 

 1.38. Гр. Опаленик Ганні Дмитрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0361) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Горянській, 75 та передати її у власність. 

 1.39. Гр. Якубику Михайлу Павловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0352) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Іштвана Дендеші, 112 та передати її у власність. 



 1.40. Гр. Штробі Елеонорі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0159) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Юрія Гагаріна, 128 та передати її у власність. 

 1.41. Гр. Дашковській Марії Павлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:32:001:0317) площею 0,0887 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            

вул. Михайловецькій, 1 та передати її у власність. 

 1.42. Гр. Молдавчуку Петру Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:52:001:0368) площею 0,0560 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Черешневій, 39 та передати її у власність. 

 1.43. Гр. Скраль Герміні Ференцівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0316) площею 0,0167 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Дайбозькій, 9 та передати її у власність. 

 1.44. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Едельвейс-

Ужгород» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0155) 

площею 0,6419 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по  вул. Марії Заньковецької, 15 та передати її в постійне 

користування. 

 1.45. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Заньковецька 13» земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:18:001:0157) площею 0,3006 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по  вул. Марії Заньковецької, 13 та 

передати її в постійне користування. 

 1.46. Гр. Ревта Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0371) площею 0,0497 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Олександра Попадинця (Плеханова), 39 та передати її у власність. 

 1.47. Гр. Товтик Наталії Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0351) площею 0,0716 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                   

вул. Іштвана Дендеші, 98 та передати її у власність. 

 1.48. Гр. Чайковській Тетяні Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:16:001:0265) площею 0,0021 га для будівництва 

індивідуальних гаражів на території АГК Білочка гараж № 42 по вул. Вілмоша 

Ковача та передати її у власність. 

 1.49. Гр. Симкуличу Віктору Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:68:001:0160) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Гагаріна, 164 та передати її у власність. 

 1.50. Гр. Стасишин Ользі Богданівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0317) площею 0,0264 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Собранецькій, 12 та передати її у власність. 



 1.51. Гр. Мигалині Юрію Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0292) площею 0,0064 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на                     

пл. Шандора Петефі, 32 «а» та передати її у власність. 

 1.52. Гр. Ямбор Яношу Ференцне земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0403) площею 0,0226 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богатирській, 11 

та передати її у власність. 

 1.53. Гр. Штибель Світлані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:69:001:0392) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Ціолковського, 17 та передати її у власність. 

 1.54. Гр. Гецко Юрію Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:26:001:0237) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Митній, 25 та передати її у власність. 

 1.55. Гр. Кепші Сергію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0222) площею 0,0016 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по пр. Свободи, б/н та передати її в оренду строком на 5 років 

до 10 липня 2023 року. 

 1.56. Гр. Кепші Сергію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0456) площею 0,0016 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, б/н та передати її в оренду 

строком на 5 років до 10 липня 2023 року. 

 1.57. Гр. Балог Василю Ференцовичу, гр. Агоста Інгреті Йосипівні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:001:0207) площею                 

0,0307 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по по вул. Прикордонній, 6 та передати її у 

спільну часткову власність. 

 1.58. Гр. Роль Мирославі Юліївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0197) площею  0,0236 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Олекси 

Борканюка, 41 та передати її у власність. 

 1.59. Гр. Літак Галині Юріївні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0293) площею  0,0037 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по пров. Баконія, 2 та передати її у власність. 

 1.60. Гр. Войтович Марії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:34:001:0272) площею 0,0267 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

вул. Івана Панькевича, 84 та передати її у власність. 

 1.61. Гр. Копальчику Роману Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:63:001:0367) площею 0,0602 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Осетинській, 8 та передати її у власність. 

 1.62. Гр. Мурник Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0368) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Слави, 15 та 

передати її у власність. 

 1.63. Гр. Небесник Ірині Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0162) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Юрія Гагаріна, 60 та передати її у власність. 

 1.64. Гр. Михайлишину Руслану Ярославовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:11:001:0267) площею 0,0022 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 45 прим. 49 та 

передати її в оренду строком на 5 років до 10 липня 2023 року. 

 1.65. Гр. Панову Володимиру Олексійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:07:001:0194) площею 0,0285 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Капітульній, 24 та передати її у власність. 

 1.66. Гр. Мондок Іллі Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0220) площею 0,0589 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Декабристів, 19 та 

передати її у власність. 

 1.67. Гр. Коштурі Віталію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0348) площею 0,0539 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Технічній, 24 та передати її у власність. 

 1.68. Гр. Балацюк Світлані Олексіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:41:001:0509) площею 0,0527 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

пров. Криничному, 10 та передати її у власність. 

 1.69. Гр. Тирпак Валентині Петрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0291) площею 0,0424 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                            

вул. Адмірала Нахімова, 29 та передати її у власність. 

 1.70. Гр. Барна Олені Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0365) площею 0,0703 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Буковинській, 11 

та передати її у власність. 

 1.71. Гр. Стойці Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0400) площею 0,0209 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Василя Верещагіна, 4 «г» та передати її у власність. 

 1.72. Гр. Семаль Вікторії Томашівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:58:001:0195) площею 0,0428 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Східній, 26 та передати її у власність. 

 1.73. Гр. Байзі Інні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0285) площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Климента 

Тімірязєва, 22/1 та передати її у власність. 



 1.74. Гр. Демків Ларисі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:45:001:0428) площею 0,0922 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                            

вул. Івана Запісочного, 24 та передати її у власність. 

 1.75. Гр. Качур Надії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0774) площею 0,0598 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Салтикова - Щедріна, 20 та передати її у власність. 

 1.76. Гр. Качур Степану Яновичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0773) площею 0,0567 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Салтикова - Щедріна, 49 та передати її у власність. 

 1.77. Гр. Мітрічко Кларі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0406) площею 0,0372 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Будителів, 9 "а" та 

передати її у власність. 

 1.78. Гр. Данило Ганні Стефанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:42:001:0568) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Солов`їній, 9 та 

передати її у власність. 

 1.79. Гр. Черепінській Марії Юріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0293) площею 0,0559 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Івана Котляревського, 53 та передати її у власність. 

 1.80. Гр. Смочко Вероніці Дьєрдівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0354) площею 0,0622 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Марка Вовчка, 3 та передати її у власність. 

 1.81. Гр. Синичко Олені Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0346) площею 0,0595 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Степана Разіна, 9 

та передати її у власність. 

 1.82. Гр. Король Вірі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:49:001:0419) площею 0,0820 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по  вул. Запорізькій, 29 та 

передати її у власність. 

 1.83. Гр. Воловар Павлу Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:64:001:0056) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Юрія Гагаріна, 115 та передати її у власність. 

 1.84. Гр. Ярош Єві Федорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0407) площею 0,0575 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Василя 

Верещагіна, 19 та передати її у власність. 

 1.85. Гр. Ганчин Ользі Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:26:001:0239) площею 0,0551 га для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Павлова, 9 

та передати її у власність. 

 1.86. Гр. Ведерніковій Валентині Луківні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0372) площею 0,0604 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Олександра Попадинця, 7 та передати її у власність. 

 1.87. Гр. Раммаль Катерині Антоніївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:10:001:0308) площею 0,0068 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Мукачівській, 71/3а та передати її у власність. 

 1.88. Гр. Распутько Валентині Борисівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:51:001:0775) площею 0,0595 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Академіка Філатова, 6 та передати її у власність. 

 1.89. Гр. Кохан Вікторії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0198) площею 0,0451 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Болотинській, 12 

та передати її у власність. 

 1.90. Гр. Коцур Василю Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0375) площею 0,0850 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Іштвана Дендеші, 153 та передати її у власність. 

 1.91. Гр. Крайнер Михайлу Емануїловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:39:001:0294) площею 0,0650 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Климента Тімірязєва, 26 та передати її у власність. 

 1.92. Гр. Федор Вікторії Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0163) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                           

вул. Юрія Гагаріна, 173 та передати її у власність. 

 1.93. Гр. Безкровному Ігорю Георгійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:41:001:0510) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Кримській, 18 та передати її у власність. 

 1.94. Гр. Кевпанич Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0376) площею 0,0879 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Буковинській, 16 

та передати її у власність. 

 1.95. Гр. Чундак Марині Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0409) площею 0,0243 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Богатирській, 43 та передати її у власність. 

  1.96. Гр. Дубовцю Віталію Сергійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0257) площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів в районі вул. Олександра Можайського -                         

пров. Весняний та передати її у власність. 



 1.97. Гр. Гецел Агнесі Фердинандівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0378) площею 0,0306 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Цвітній  (Квітів), 4 та передати її у власність. 

 1.98. Гр. Якубик Ірині земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0355) площею 0,0481 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана Шишкіна, 67 

та передати її у власність. 

 1.99. Гр. Мадяр Марині Анатоліївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0374) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Слави, 32 та передати її у власність. 

 1.100. Гр. Іваницькій Ярославі Миколаївні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:58:001:0199) площею 0,0385 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Антонівській, 18 "а" та передати її у власність. 

 1.101. Гр. Карчевському Йосифу Романовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:59:001:0410) площею 0,0374 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Новій, 33 та передати її у власність. 

 1.102. Гр. Гапак Василю Юрійовичу та гр. Янцо Ілоні Юріївні земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:52:001:0376) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській, 99 та передати її у спільну часткову власність. 

 1.103. Гр. Прокопцю Вадиму Васильовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:10:001:0309) площею 0,0401 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Руській, 7/4 та передати її у власність. 

 1.104. Гр. Цигика Олександрі Євгенівні та гр. Шимановській Ользі 

Євгенівні земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:39:001:0295) 

площею 0,0588 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Шахтарів, 27 та передати її у спільну 

часткову власність. 

 1.105. Гр. Варзі Степану Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:18:001:0159) площею 0,0559 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. 8-го Березня, 15 та передати її у власність. 

 1.106. Гр. Гача Маріанні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0377) площею 0,0835 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Садовій, 8 та 

передати її у власність. 

 1.107. Гр. Войцехівській Тетяні Станіславівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:12:001:0168) площею 0,0410 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Мукачівській, 64 «а» та передати її у власність. 

 1.108. Гр. Вудмаска Йолані Тіберіївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0359) площею 0,1000 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                   

вул. Стародоманинській, 60 «а» та передати її у власність. 

 1.109. Гр. Куклишину Сергію Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:37:001:0358) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Доманинській, 309 та передати її у власність. 

 1.110. Гр. Пейк Дюлі Дюловичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0290) площею 0,0577 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                   

вул. Роберта Дарвіна, 13 та передати її у власність. 

 1.111. Гр. Булак Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0292) площею 0,0527 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                   

вул. Івана Котляревського, 43 та передати її у власність. 

 1.112. Гр. Мокану Вікторії Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0360) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                   

вул. Тисянській, 31 та передати її у власність. 

 1.113. Гр. Антал Олександру Вілмошевичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:68:001:0165) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Гагаріна, 62 та передати її у власність. 

 1.114. Гр. Матовчик Еріці Іванівні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:41:001:0511) площею 0,0893 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                   

вул. Високій, 59 та передати її у власність. 

 1.115. Гр. Недолуженку Ярославу Борисовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:31:001:0327) площею 0,0268 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Міклоша Берчені, 65 та передати її у власність. 

 1.116. Гр. Ремез Анні-Марії   Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:32:001:0313) площею 0,0583 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Солов’їній, 37 та передати її у власність. 

 1.117. Гр. Данканичу Ростиславу Івановичу  земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:16:001:0271) площею 0,0038 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача                                     

(Белінського), 19/64 АГК «Білочка»  та передати її у власність. 

1.118. Гр. Ярошовець Ірині Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:52:001:0381) площею 0,0673 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Абрикосовій, 12 та передати її у власність. 

 1.119. Гр. Штефку Анатолію Михайловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:69:001:0400) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Юрія Жатковича, 28  та передати її у власність. 



 1.120. Гр. Румянцевій Надії Василівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:61:001:0369) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Іштвана Дендеші, 141  та передати її у власність. 

 1.121. Гр. Пастеляк Наталії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0233) площею 0,0240 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Андрія Бачинського, 38  та передати її у власність. 

1.122. Гр. Райхел Марії Юліївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:59:001:0413) площею 0,0172 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Петра 

Чайковського, 43  та передати її у власність. 

1.123. Гр. Баб’як Наталії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:57:001:0082) площею 0,0549 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                  

вул. Артилерійській, 4/2  та передати її у власність. 

1.124. Гр. Сентипал Ірині Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0414) площею 0,0597 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Івана Лобачевського, 46  та передати її у власність. 

 1.125. Гр. Кречун Ганні Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:58:001:0201) площею 0,0439 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Золотій, 29 та 

передати її у власність. 

 1.126. Гр. Вайді Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0225) площею 0,0599 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                  

вул. Михайла Врабеля, 14  та передати її у власність. 

 1.127. Гр. Фоміній Марині Іванівні, гр. Німець Віктору Івановичу 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:63:001:0378) площею            

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Слави, 59  та передати її у спільну 

часткову власність. 

 1.128. Гр. Михайлець Борису Михайловичу, гр. Михайлець Греті 

Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:001:0092) 

площею 0,0588 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Другетів, 84/3 та передати її у спільну 

сумісну власність. 

1.129. Гр. Полончак Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0342) площею 0,0351 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в                  

мкрн. «Червениця», мас. № 4, поз. 9  та передати її у власність. 

1.130. Гр. Полончак Валентині Олександрівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:44:001:0341) площею 0,0993 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в мкрн. «Червениця», мас. № 4, поз. 9  та передати її у власність. 



 1.131. Гр. Король Юрію Олексійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0345) площею 0,0590 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. 128-Бригади (Єрмака), 4 та передати її у власність. 

 1.132. Гр. Гапак Віталію Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:39:001:0296) площею 0,0627 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Івана 

Котляревського, 11 та передати її у власність. 

 1.133. Гр. Опаленик Марті Юріївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:02:001:0233) площею 0,0137 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Бічній, 18 та 

передати її у власність. 

 1.134. Гр. Труш Роману Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0226) площею 0,0593 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                      

вул. Декабристів, 44 та передати її у власність. 

 1.135. Гр. Мага Аллі Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0383) площею 0,0170 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Олександра Капуша (Мондока), 14 та передати її у власність. 

 1.136. Гр. Лізак Валентині Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0385) площею 0,0655 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Володимирській, 36 та передати її у власність. 

 1.137. Гр. Чаварзі Петру Петровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0379) площею 0,0674 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по          

вул. Максима Рильського, 8 та передати її у власність. 

 1.138. Гр. Кофель Наталії Федорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0166) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Юрія Гагаріна, 151 та передати її у власність. 

 1.139. Гр. Сікса Юрію Дьердьєвичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0386) площею 0,0638 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Цвітній (Квітів), 39 та передати її у власність. 

 1.140. Гр. Банаті Габору Елеміровичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0339) площею 0,0554 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Білоруській, 2 та передати її у власність. 

 1.141. Гр. Клименко Антоніні Юріївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0422) площею 0,0148 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                           

вул. Михайла Глінки, 30 та передати її у власність. 

 1.142. Гр. Рошко Володимиру Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:37:001:0363) площею 0,0600 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по              

вул. Транспортній, 48 та передати її у власність. 

 1.143. Гр. Розману Петру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0286) площею 0,0355 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                           

вул. Руській, 10 та передати її у власність. 

 1.144. Гр. Черепані Надії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0514) площею 0,0563 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Кальмана Міксата, 20 та передати її у власність. 

 1.145. Гр. Фаркаш Анні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:31:001:0332) площею 0,0994 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                           

вул. Міклоша Берчені, 69 та передати її у власність. 

 1.146. Гр. Бушко Марії Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0513) площею 0,0601 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                          

вул. Кальмана Міксата, 15 та передати її у власність. 

 1.147. Товариству з обмеженою відповідальністю "Завод Конвектор" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:001:0192) площею                

0,4570 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води) по вул. Гранітній, 5 та передати її в оренду строком на 5 років до_10 

липня  2023 року. 

 1.148. Товариству з обмеженою відповідальністю "Завод Конвектор" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:60:001:0191) площею            

0,1916 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води) по вул. Гранітній, 5 та передати її в оренду строком на 5 років до 10 

липня 2023 року. 

 1.149. Гр. Чобаль Ользі Вікторівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0295) площею 0,0357 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                          

вул. Льва Толстого, 9 "а" та передати її у власність. 

 1.150. Гр. Васильківській Наталії Володимирівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:31:001:0333) площею 0,0994 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Міклоша Берчені, 69 та передати її у власність. 

 1.151. Гр. Ковач Габору Степановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:52:001:0382) площею 0,0596 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                          

вул. Загорській, 90 та передати її у власність. 

 1.152. Гр. Мигалині Мелані Федорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0168) площею 0,1000 га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                          

вул. Урожайній, 2 та передати її у власність. 

 1.153. Гр. Кучерявому Юрію Михайловичу та гр. Слутяк Ержебет 

Мигалівні земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:001:0360) 

площею 0,0588 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. 128-ї Бригади, 38 та передати її у 

спільну часткову власність. 

 1.154. Гр. Секереш Анрієтті Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:33:001:0107) площею 0,0291 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Малій, 11 та передати її у власність. 

 1.155. Гр. Кузьмі Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0366) площею 0,0311 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Горянській, 1 "а" 

та передати її у власність. 

 1.156. Гр. Коципак Юлії Ігорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:23:001:0052) площею 0,0598 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 168 та 

передати її у власність. 

          1.157. Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-

координаційний центр «Будівельні технології» земельної ділянки загальною 

площею 0,2655 га: 

- земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0160) площею                

0,0445 га; 

- земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0161) площею                

0,1230 га; 

- земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0162) площею 

0,0580 га; 

- земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0163) площею                

0,0185 га; 

- земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0164) площею 

0,0215 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                   

вул. Минайській, 16 та передати їх в оренду строком на 5 років до 10 липня 

2023 року. 

 1.158. Гр. Балаж Ірині  Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:45:001:0622) площею 0,0496 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Требішовській, 7  

та передати її у власність. 

 1.159. Гр. Пилип Ользі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:69:001:0397) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Юрія                    

Гагаріна, 341  та передати її у власність. 

 1.160. Гр. Шовш Олександру Людвіковичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:68:001:0170) площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Гагаріна, 209  та передати її у власність. 



 1.161. Гр. Сентипал Вікентію Павловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:63:001:0383) площею 0,0960 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Садовій, 5  та передати її у власність. 

 1.162. Гр. Шумській Валентині Євгенівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0255) площею 0,0084 га для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Грибоєдова, поз. 1  та передати її у власність. 

 1.163. Гр. Ковач Маріанні Міклошівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0361) площею 0,0598 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                    

вул. Шишкіна, 74  та передати її у власність. 

 1.164. Гр. Літвіновій Ользі Мігалівні  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0229) площею 0,0618 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Вавілова, 14  та передати її у власність. 

 1.165. Гр. Стегурі Мігалю Яношовичу  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:19:001:0228) площею 0,0593 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                  

вул. Вавілова, 11  та передати її у власність. 

 1.166. Гр. Желтвай Ганні Олександрівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:29:001:0271) площею 0,0597 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Грузинській, 2 та передати її у власність. 

1.167. Гр. Руснак Ілоні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0560)  площею 0,0494 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 130 та 

передати її у власність. 

          1.168. Гр. Кіріленко Катерині-Магдалині Іванівні та гр. Далекорей Миколі 

Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:17:001:0388)  

площею 0,0601 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Василя Балога, 8 та передати її у 

спільну часткову власність. 

1.169. Гр. Приходько Марії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:60:001:0215) площею 0,0808 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Донській, 47  та передати її у власність. 

1.170. Гр. Хохловій Ірині Валеріївні  земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:31:001:0341) площею 0,0540 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Героїв, 8  та передати її у власність. 

1.171. Гр. Пастернаку Михайлу Михайловичу  земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:62:001:0362) площею 0,0605 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по  вул. Степана Разіна, 35  та передати її у власність. 

 1.172. Ужгородському районному комітету товариства сприяння оборони 

України земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0353)  

площею 0,8259 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 



по вул. Собранецькій, 147 «б» та передати її в оренду строком на 5 років до 10 

липня  2023 року. 

1.173. Гр. Лешига Олені Андріївні  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:34:001:0284) площею 0,0135 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по                                                

вул. Івана Панькевича, 100  та передати її у власність. 

1.174. Гр. Шульц Оксані Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0292) площею 0,0268 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Михайла Грушевського, 44 та передати її у власність. 

1.175. Гр. Старості Мар`яні Юріївні та гр. Старості Марії Юріївні 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:62:001:0364) площею 0,0572 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади                                 

(вул. Єрмака), 7 та передати її у спільну часткову власність. 

1.176. Гр. Опіярі Тетяні Владиславівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:43:001:0297) площею 0,0744 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                   

вул. Кавказькій, 25 та передати її у власність. 

1.177. Гр. Андрусь Любові Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0425) площею 0,0623 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Василя Верещагіна, 13 та передати її у власність. 

1.178. Гр. Повніц Ноемі Петрівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:07:001:0197) площею 0,0466 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Августина 

Волошина, 49  та передати її у власність. 

1.179. Гр. Василині Катерині Шандорівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0387) площею 0,0596 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Квітів (вул. Цвітна), 38 та передати її у власність. 

1.180. Гр. Газій Ользі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0293) площею 0,0317 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Михайла 

Грушевського, 44 та передати її у власність. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка перебуває у приватній власності для уточнення координат 

та конфігурації без зміни площі: 

 

- Фізичній особі-підприємцю Вакулі Віктору Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:61:001:0370) площею 0,2193 га для 

будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування в районі Радванського кар’єра. 

 



3. Відмовити у затвердженні технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

 

 3.1. Релігійній організації Управління Об`єднаної Християнської 

Євангельської Церкви Живого Бога Закарпатської області земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:60:001:0194) площею 0,0181 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Прикордонній, 27 «а» на підставі ст. 55 Закону України «Про 

землеустрій». 

 3.2. Гр. Лазуру Богдану Миколайовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:15:001:0044) площею 0,0062 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на пл. Кирила і Мефодія, 2 (приміщення 7) у 

зв’язку із відсутністю на земельній ділянці нерухомого майна.  

 3.3. Гр. Зацаринній Наталії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:06:001:0113) площею 0,0042 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по набережній Незалежності, 4 «а» у зв’язку із відсутністю 

документів на нерухоме майно під літерою «Ж». 

 3.4. Приватному підприємству спеціалізоване ремонтно-будівельне 

управління «Закарпатліфтмонтаж»  земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:10:001:0296) площею 0,2164 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Польовій, 4 у зв’язку із 

відсутністю відповідного погодження із дирекцією навчального закладу – 

Лінгвістична гімназія. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 

 


