
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVII   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
19 грудня 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1583_                        
 
Про затвердження та відмову 
у затвердженні 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. Моргентал Йосипу Йосиповичу  земельної ділянки загальною 

площею 0,0571 (кадастровий номер 2110100000:64:001:0016 земельної ділянки 
площею 0,0063 га), (кадастровий номер 2110100000:64:001:0015 земельної  
ділянки площею 0,0455 га), (кадастровий номер 2110100000:64:001:0018 
земельної ділянки площею 0,0053 га) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Гагаріна, 91 та 
передати її у власність. 

1.2. Гр. Орос Вероніці Михайлівні, гр. Даньо Олесі Вікторівні,             
гр. Землякову Олексію Олексійовичу, гр. Бек Степану Євгеновичу, гр. Даньо 
Ользі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:31:001:0267) площею 0,0931 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Берчені, 19 та 
передати її у спільну сумісну власність. 
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1.3. Гр. Карачевцеву Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:33:001:0186) площею 0,0435 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Сільвая, 4 та передати її у власність. 

1.4. Гр. Пушкарьовій Оксані Вікентіївні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:63:001:0307) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Слави, 97  та передати її у власність. 

1.5. Гр. Феделещак Михайлу Васильовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:18:001:0129) площею 0,0016 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Минайській, 32/17 та передати її в оренду строком на три роки 
до 19 грудня 2017 року. 

1.6. Гр. Лупаку Івану Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:07:001:0179) площею 0,0018 га для будівництва 
індивідуальних гаражів  по вул. Фединця, 32  та передати її у власність. 

1.7. Гр. Приймич Вероні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0066) площею 0,0540 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Колоскова, 7  та 
передати її у власність. 

1.8. Гр. Берец Ірині Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0067) площею 0,0544 га для будівництва та обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Саксаганського, 172  та передати її у власність. 

1.9. Гр. Гандзюку Євгенію Борисовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:59:001:0341) площею 0,0810 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Козацькій, 66 «д»  та передати її у власність. 

1.10. Гр. Цап Василю Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:50:001:0307) площею 0,0777 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Собранецькій, 105  
та передати її у власність. 

1.11. Гр. Курах Наталії Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:22:001:0082) площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Легоцького, б/н  та передати її у власність. 

1.12. Гр. Варгуличу Юрію Петровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:58:001:0171) площею 0,0136 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Будителів, 12  та передати її у власність. 

1.13. Гр. Пожо Ользі Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:58:001:0170) площею 0,0210 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Антонівській, 22  
та передати її у власність. 
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1.14. Гр. Ниймет Любові Василівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:51:001:0742) площею 0,0372 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Котовського, 29  та передати її у власність. 

1.15. Гр. Тігор Роберту Робертовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:31:001:0273) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Кошицькій та передати її у власність. 

1.16. Гр. Чонка Любові Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:31:001:0274) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Кошицькій та 
передати її у власність. 

1.17. Гр. Вербичу Івану Володимировичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:31:001:0272) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Кошицькій та передати її у власність. 

1.18. Гр. Павлючок Галині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0342) площею 0,0165 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Сидоряка, 34 та 
передати її в оренду строком на три роки до 19 грудня 2017 року. 

1.19. Гр. Худан Роману Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:56:001:0068) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ярослава 
Мудрого, 137 «а» та передати її у власність. 

1.20. Гр. Старокожко Тетяні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:10:001:0269) площею 0,0249 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Мукачівській, 63/3 та передати її у власність. 

1.21. Гр. Негрі Богдану Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:41:001:0458) площею 0,0142 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Північній, 1 та 
передати її у власність. 

1.22. Гр. Корбут Миколі Антоновичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:32:001:0365) площею 0,0277 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Високій, 23 «а» та передати її в оренду строком на три роки до            
19 грудня 2017 року. 

1.23. Гр. Сингаєвському Сергію Сергійовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:20:001:0266) площею 0,0098 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8-Березня та передати її у 
власність. 

1.24. Гр. Сингаєвській Марині Іванівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:20:001:0265) площею 0,0098 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. 8-Березня та передати її у власність.  

1.25. Гр. Русанюку Олександру Михайловичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:20:001:0270) площею 0,0098 га для 
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будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8-Березня та передати її у 
власність. 

1.26. Гр. Русанюк Андріанні Володимирівні земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:20:001:0269) площею 0,0098 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. 8-Березня та передати її у 
власність. 

1.27. Гр. Беці Юрію Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:20:001:0267) площею 0,0098 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. 8-Березня та передати її у власність. 

1.28. Гр. Митришин Оксані Юріївні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:69:001:0357) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Гагаріна, 200 та передати її у власність. 

1.29. Гр. Митришин Оксані Юріївні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:69:001:0356) площею 0,1800 га для ведення особистого 
селянського господарства по вул. Гагаріна, 200 та передати її у власність. 

1.30. Гр. Юрочко Марії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:63:001:0302) площею 0,0912 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Буковинській, 22 
та передати її у власність. 

1.31. Гр. Деяк Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:41:001:0457) площею 0,0190 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Високій, 38 «а»  та 
передати її у власність. 

1.32. Гр. Буришину Віталію Васильовичу, гр. Шикітці Василю 
Асафатовичу, гр. Івашко Ганні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер  
2110100000:44:001:0274) площею 0,0130 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Докучаєва, 25 та 
передати її в оренду строком на три роки до 19 грудня 2017 року. 

1.33. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:51:001:0743)  площею   
0,3902 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії під 
підстанцією 110/10 кВ «Ужгород-5» по вул. І. Франка, 64 та передати її в 
оренду строком на десять років до 19 грудня 2024 року. 

1.34. Публічному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0130)  площею  
0,1588 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії під 
підстанцією 35/10 кВ «Ужгород-3» по вул. 8-го Березня, б/н та передати її в 
оренду строком на десять років до 19 грудня 2024 року. 

1.35. Приватному підприємству «ФОГ» земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:60:001:0178) площею 0,2669 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних  
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організацій та підприємств по вул. Гранітній, 14 та передати її в оренду 
строком на п'ять років до 19 грудня 2019 року. 

1.36. Гр. Белоєнко Марині Валеріївні, гр. Каналош Оксані  Анатоліївні,             
гр. Оваденко Людмилі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:07:001:0175) площею 0,0373 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Капітульній, 2 та передати її в оренду строком на три 
роки до 19 грудня 2017 року. 

1.37. Фізичній особі – підприємцю Лавному Віктору Степановичу 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:001:0032) площею            
0,0101 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості  по вул. Кармелюка, 7 та передати її в оренду строком на три 
роки до 19 грудня 2017 року. 

1.38. Греко-католицькій релігійній громаді (парафії) Рождества Івана 
Хрестителя м. Ужгород (мкр. «Радванка») земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:62:001:0299) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по           
вул. Тельмана, б/н та передати її в постійне користування. 

1.39. Греко-католицькій релігійній громаді (парафії) Рождества Івана 
Хрестителя м. Ужгород (мкр. «Радванка») земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:59:001:0343) площею 0,0229 га для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по           
вул. Богатирській, 67  та передати її в постійне користування. 

1.40. Гр. Тегзі Василю Миколайовичу  земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:61:001:0329) площею 0,0926 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
вул. Стефаника, поз. 225 та передати її у власність. 

1.41. Гр. Козак Дмитру Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:22:001:0084) площею 0,0032 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н, гараж № 83 та передати її у 
власність. 

1.42. Гр. Козак Михайлу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:22:001:0083) площею 0,0017 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Богомольця, б/н, поз 36 та передати її у 
власність. 

1.43. Гр. Сушанину Івану Васильовичу  земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:56:001:0069) площею 0,0540 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         
вул. Чабанівській, 6 та передати її у власність. 

1.44. Гр. Тромпаку Андрію Дмитровичу  земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:48:001:0036) площею 0,0100 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій та передати її у власність. 

1.45. Гр. Псяйку Владиславу Васильовичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:06:001:0243) площею 0,0011 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Театральній, 9 та 
передати її в оренду строком на три роки до 19 грудня 2017 року. 
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1.46. Гр. Сідун Ларисі Миколаївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:22:001:0085) площею 0,0020 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Богомольця, поз. 32 та передати її у власність. 

1.47. Гр. Баник Любові Юріївні власної земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:61:001:0311) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в районі 
вул. Стефаника зі зміною конфігурації без зміни площі . 

1.48. Гр. Гребінь Людмилі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:24:001:0459) площею 0,1600 га для будівництва та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. П. Лінтура, 17 
та мкрн. «Боздош» поз. 7 «г» зі зміною цільового призначення. 

1.49. Гр. Чуваковій Тамарі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:41:001:0463) площею 0,0525 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Північній, б/н та 
передати її у власність. 

1.50. Гр. Мороз Ларисі Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:45:001:0534) площею 0,0896 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Штефана та 
передати її у власність. 

1.51. Гр. Богуш Ірмі Берталонівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:16:001:0235) площею 0,0055 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по пр. Свободи, 22 прим.18 та передати її в оренду строком на 
три роки до 19 грудня 2017 року. 

1.52. Гр. Штефан Ганні Андріївні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:46:001:0262) площею 0,0640 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Сріблястій, 2 «а» 
та передати її у власність. 

1.53. Гр. Мандзюку Степану Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:24:001:0462) площею 0,0314 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по наб. Слов’янській, 23 та передати її в 
оренду строком на три роки до 19 грудня 2017 року. 

1.54. Гр. Мандзюку Степану Федоровичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:24:001:0463) площею 0,0579 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по наб. Слов’янській, 23 та передати її в 
оренду строком на три роки до 19 грудня 2017 року. 

1.55. Гр. Кенийз Василю Івановичу, гр. Гріцко Степану Людвиковичу 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:10:001:0266)             
площею 0,0597 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Л. Українки, 10 та передати її у 
спільну сумісну власність. 

1.56. Гр. Гам Наталії Емерихівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0336) площею 0,0415 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Новій, 26 та 
передати її у власність. 
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1.57. Гр. Палешник Марії Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:01:001:0267) площею 0,0271 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Мукачівській, 14 
та передати її у власність. 

1.58. Гр. Куліс Вікторії Єнеївні, гр. Копрушак Віктору Вікторовичу 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:59:001:0314) площею            
0,1437 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Українській, 52 та передати її в 
оренду строком на три роки до 19 грудня 2017 року. 

1.59. Гр. Порохнявець Вероні Юріївні, гр. Порохнявець Тібору 
Юрійовичу, гр. Порохнявець Наталії Юріївні, гр. Порохнявець Арнольду 
Робертовичу, гр. Порохнявець Іболі Робертівні, гр. Порохнявець Владиславі 
Робертівні, земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:73:001:0041) 
площею 0,0104 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по  вул. Артилерійській, 26 «а» та передати її у 
власність. 

1.60. Закарпатському обласному художньому музею ім. Й. Бокшая 
земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:31:001:0275) площею            
0,0807 га для розміщення та обслуговування музейних закладів по            
вул. Вінничній, 20 та передати її в постійне користування. 

1.61. Ужгородській загальноосвітній школі I-II ступенів № 13 
Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:62:001:0300) площею 0,3252 га для будівництва 
та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Дендеші, 10 та передати її в 
постійне користування. 

1.62. Ужгородській загальноосвітній школі I-II ступенів № 13 
Ужгородської міської ради Закарпатської області земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:60:001:0179) площею 0,2735 га для будівництва 
та обслуговування будівель закладів освіти по вул. Дендеші, 23 та передати її в 
постійне користування. 

1.63. Гр. Гладжикурка Василю Івановичу, гр. Гладжикурка Надії 
Богданівні, гр. Гладжикурка Людмилі Василівні земельної ділянки загальною 
площею 0,0026 га (кадастровий номер 2110100000:16:001:0236 земельної 
ділянки площею 0,0008 га),  (кадастровий номер 2110100000:16:001:0237 
земельної ділянки площею 0,0018 га) для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по пр. Свободи, 28/20 та передати її в оренду строком на три 
роки до 19 грудня 2017 року. 

1.64. Гр. Генюта Ростиславу Михайловичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:68:001:0136) площею 0,0631 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Урожайній, 46 та передати її у власність. 

1.65. Гр. Бабука Віктору Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:63:001:0309) площею 0,0916 га для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Горянській, 57 та передати її у власність. 

 
1.66. Гр. Симковичу Вікентію Яковичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:62:001:0301) площею 0,0950 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Дендеші, 74 та передати її у власність. 

1.67. Гр. Андріїв Владі Микола-Володимирівні земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:10:001:0180) площею 0,0817 га для 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Швабській, 29/3-8 
зі зміною цільового призначення. 

1.68. Гр. Білей Ганні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:35:001:0162) площею 0,0560 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Насипній, 2 та 
передати її у власність. 

1.69. Гр. Мильо Володимиру Володимировичу земельної ділянки 
(кадастровий номер 2110100000:44:001:0277) площею 0,0511 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Сріблястій, поз. 12 та передати її у власність. 

1.70. Гр. Стан Тарасу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:30:001:0144) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Кошицькій та передати її у власність. 

1.71. Гр. Долині Тетяні Володимирівні земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:60:001:0180) площею 0,0782 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            
вул. Стефаника та передати її у власність. 

1.72. Гр. Куберці Надії Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:59:001:0346) площею 0,0646 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дворжака, 29 та 
передати її у власність. 

1.73. Гр. Спічкей Любові Михайлівні  земельної ділянки (кадастровий 
номер 2110100000:11:001:0244) площею 0,0007 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             
пр. Свободи, 39/1 передати її в оренду строком на три роки до            
19 грудня 2017 року. 

1.74. Гр. Одокста Іллі Михайловичу земельної ділянки загальною площею 
0,0426 га (кадастровий номер 2110100000:58:001:0165 земельної ділянки 
площею 0,0132 га), (кадастровий номер 2110100000:58:001:0166 земельної 
ділянки площею 0,0294 га)  для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по  вул. Золотій, 24 «а» та передати 
її у власність. 

 
2. Відмовити у затвердженні проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок наступним фізичним та юридичним особам: 
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2.1. 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. 

2.2. 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. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

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


