
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  X  сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07 жовтня  2021 року                    Ужгород                                     № 445 

                       

Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проєктів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок учасникам  

бойових дій 

 

 

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись статтями 26, 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 20, 

79-1, 92, 118, 121- 123, 125-126, 186 Земельного кодексу України, Законів 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності», «Про Державний 

земельний кадастр», «Про державну реєстрацію  речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», «Про землеустрій»,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати учасникам бойових дій дозвіл на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею 

їх у власність: 

1.1. Гр. Дей Леоніду Лукічу земельної ділянки площею 0,0021 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, УКГ «Політ», ряд 12, 

поз. 24. 

1.2. Гр. Лангазов Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0502 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Університетській. 

1.3. Гр. Ніколаєнку Євгену Вадимовичу земельної ділянки площею                 

0,0074 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Біровчака-

Приладобудівників. 

1.4. Гр. Уманцю Євгену Євгеновичу земельної ділянки площею                        

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Климента Тімірязєва. 

1.5. Гр. Мешко Ярославу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Урожайній. 



  

1.6. Гр. Томчук Сергію Андрійовичу земельної ділянки 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Климента 

Тімірязєва.  

1.7. Гр. Ніколаєнку Євгену Вадимовичу земельної ділянки площею                                         

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в районі                            

вул. Загорської.  

1.8. Гр. Ковеня Анатолію Васильовичу земельної ділянки площею                    

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Загорської. 

1.9. Гр. Фединишинцю Василю Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Загорської.  

1.10. Гр. Кушіль Івану Никифоровичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Загорської.  

1.11. Гр. Пашаян Нарібеку Рандовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Загорської.  

 1.12. Гр. Столець Івану Іллічу земельної ділянки площею 0,0782 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Ташкентському. 

 1.13. Гр. Лях Богдану Йосиповичу земельної ділянки площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Ташкентському. 

 1.14. Гр. Костів Ярославу Ярославовичу земельної ділянки площею           

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Ташкентському. 

1.15.Гр. Гондорчину Василю Олександровичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Ташкентському. 

1.16. Гр. Чемсаку Дмитру Васильовичу земельної ділянки площею            

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пров. Ташкентському. 

1.17. Гр. Мацинятин Наталії Михайлівні земельної ділянки площею                  

0,0038 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», 

УКГ «Політ», ряд А, поз. 71.   

1.18. Гр. Прокопову Віталію Владиславовичу земельної ділянки площею                   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Озерної. 

 

2. Відмовити учасникам бойових дій у наданні дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

 2.1. Гр. Гулей Федору Федоровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Загорській, оскільки земельна ділянка перебуває у 

користуванні будинковолодінь по вул. Загорській, 161, 163. 

 2.2. Гр. Яблонському Степану Степановичу земельної ділянки площею 

0,0887 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Озерної у зв’язку із наявністю 

раніше поданої заяви на дану земельну ділянку. 



  

 2.3 Гр. Волошину Дмитру Вікторовичу земельної ділянки 

площею 0,0053 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 

32 «а», УКГ «Політ», ряд Е, поз. 59,60, рекомендувати звернутися з заявою 

щодо оформлення земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна.  

 2.4. Гр. Левченку Юрію Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Петра Гулака-Артемовського, 9,  

АГК «Чайка», рекомендувати звернутися з заявою щодо оформлення земельної 

ділянки під об'єктом нерухомого майна. 

 2.5. Гр. Мігаль Олександру Юлійовичу земельної ділянки площею                   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Василя Стефаника у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

 2.6. Гр. Рошку Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Климента Тімірязєва, б/н у 

зв’язку із невідповідністю містобудівній документації. 

 2.7 Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Гагаріна, б/н, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у зеленій зоні.  

 2.8. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Климента Тімірязєва, б/н у зв’язку 

із наявністю раніше поданої заяви на дану земельну ділянку. 

 2.9. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Андрія Бачинського, б/н, оскільки 

земельна ділянка є прибудинковою територією.  

 2.10. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, б/н, 

оскільки на зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

 2.11. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

індивідуального дачного будівництва в районі вул. Загорської, б/н у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

 2.12. Гр. Ковальчин Тарасу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава Чорновола, б/н, 

оскільки на зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

 2.13. Гр. Ковальчин Тарасу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юрія Гагаріна, б/н, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у зеленій зоні.  

 2.14. Гр. Ковальчин Тарасу Івановичу земельної ділянки площею 0,0050 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Будителів, б/н, оскільки 

земельна ділянка є землями загального користування.  

 2.15. Гр. Дідик Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею                    

0,2500 га для ведення особистого селянського господарства в районі                                    

вул. Іспанської, б/н, оскільки земельна ділянка перебуває в охоронній зоні 

аеропорту.   

 2.16. Гр. Куделич Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею            

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



  

господарських будівель і споруд в районі вул. Василя Стефаника, 

оскільки на зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

 2.17. Гр. Дідик Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею     

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в районі об’їзної 

дороги, б/н, оскільки на зазначену земельну ділянку наявне рішення міської 

ради. 

 2.18. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Верховинської, б/н, оскільки 

земельна ділянка перебуває в охоронній зоні ліній електропередач.   

 2.19. Гр. Боринському Любомиру Івановичу земельної ділянки площею                        

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в районі                        

вул. Іштвана Мартона, оскільки земельна ділянка перебуває в охоронній зоні            

р. Уж.   

 2.20. Гр. Горнодь Владиславу Юрійовичу земельної ділянки площею                        

0,6000 га для ведення особистого селянського господарства в районі вул. Юрія 

Гагаріна, оскільки земельна ділянка частково відноситься до дворогосподарства 

іншого будинковолодіння по вул. Юрія Гагаріна.   

 2.21. Гр. Щубелка Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. В’ячеслава 

Чорновола, б/н, оскільки на зазначену земельну ділянку наявне рішення міської 

ради. 

 2.22. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

індивідуального дачного будівництва на Студентській набережній, б/н у зв’язку 

із невідповідністю містобудівній документації. 

 2.23. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

індивідуального дачного будівництва на Студентській набережній, б/н у зв’язку 

із невідповідністю містобудівній документації. 

 2.24. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

індивідуального дачного будівництва в районі вул. Загорської, б/н у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації. 

 2.25. Гр. Харлапову Андрію Михайловичу земельної ділянки площею                  

0,0064 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», 

УКГ «Політ», ряд Д, поз. 65,66,  рекомендувати звернутися з заявою щодо 

оформлення земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна.  

 2.26. Гр. Копчі Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0032 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», УКГ «Політ», 

ряд Д, поз. 64, рекомендувати звернутися з заявою щодо оформлення земельної 

ділянки під об'єктом нерухомого майна.  

 2.27. Гр. Рубіш Юрію Володимировичу земельної ділянки площею                

0,0060 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», 

УКГ «Політ», ряд Д, поз. 57,58, рекомендувати звернутися з заявою щодо 

оформлення земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна.     

 2.28. Гр. Паламарчук Олександру Анатолійовичу земельної ділянки 

площею 0,0054 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 

32 «а», УКГ «Політ», ряд Е, поз. 55,56, рекомендувати звернутися з заявою 

щодо оформлення земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна.     



  

 2.29. Гр. Плітченку Юрію Івановичу земельної ділянки площею 

0,0060 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», 

УКГ «Політ», ряд Д, поз. 44,45, рекомендувати звернутися з заявою щодо 

оформлення земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна.       

 2.30. Гр. Семеновичу Василю Микитовичу земельної ділянки площею 

0,0069 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», 

УКГ «Політ», ряд кірпіч, поз. 14,15, рекомендувати звернутися з заявою щодо 

оформлення земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна.       

 2.31. Гр. Адамову Олександру Віталійовичу земельної ділянки площею 

0,0060 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», 

УКГ «Політ», ряд Д, поз. 51,52, рекомендувати звернутися з заявою щодо 

оформлення земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна.       

 2.32. Гр. Яценку Юхиму Володимировичу земельної ділянки площею      

0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», 

УКГ «Політ», ряд Д, поз. 50, рекомендувати звернутися з заявою щодо 

оформлення земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна.       

 2.33. Гр. Фленьку Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0052 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», УКГ 

«Політ», ряд Ж, поз. 52,53, рекомендувати звернутися з заявою щодо 

оформлення земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна. 

 2.34. Гр. Міцель Федору Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0062 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, 32 «а», 

УКГ «Політ», ряд Д, поз. 39,40, рекомендувати звернутися з заявою щодо 

оформлення земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна.       

 2.35. Гр. Щубелці Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0099 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Гвардійській, б/н, 

оскільки на вказаній земельній ділянці запроєктована дорога загального 

користування.  

 2.36. Гр. Кентеш Ярославу Вячеславовичу земельної ділянки площею     

0,0983 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гагаріна, б/н, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

 2.37. Гр. Тупчій Олегу Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0983 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Юрія Гагаріна, оскільки на зазначену земельну ділянку наявне 

рішення міської ради. 

 2.38. Гр. Рошку Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для індивідуальних гаражів по вул. Миколи Бобяка, оскільки земельна ділянка 

обтяжена МАФом.  

      2.39. Гр. Іваниці Віталію Олексійовичу земельної ділянки площею             

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Миколи Бобяка - вул. Загорській, 

оскільки зазначена земельна ділянка перебуває в користуванні 

будинковолодіння по вул. Загорській.  

 2.40. Гр. Яблонському Степану Степановичу земельної ділянки площею 

0,0680 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



  

господарських будівель і споруд по вул. Друзів, б/н, оскільки земельна 

ділянка перебуває у приватній власності.  

 2.41. Гр. Касич Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею                 

0,0094  га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Собранецької, 

84 у зв’язку із невідповідністю містобудівній документації. 

 2.42. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147, оскільки 

земельна ділянка є тренувальним майданчиком ТСОУ.  

 2.43. Гр. Зіміну Юрію Олександровичу земельної ділянки площею                     

0,0517 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Михайла Кречка, поз. 50, оскільки на 

зазначену земельну ділянку наявне рішення міської ради. 

 2.44. Гр. Бежан Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Юлії Жемайте, 9 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури – згідно з 

генеральним планом територія знаходиться в межах багатоквартирної житлової 

забудови, що не відповідає містобудівній документації. 

2.45. Гр. Феделеш Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Собранецької, відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури – згідно з поданими 

графічними матеріалами не можливо встановити фактичне місце розташування 

та конфігурацію земельної ділянки. 

 2.46. Гр. Гречин Владиславу Станіславовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олега Кошового, 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури – згідно з 

генеральним планом територія знаходиться в межах багатоквартирної житлової 

забудови, що не відповідає містобудівній документації. 

 2.47. Гр. Лозинському Дмитру Вікторовичу земельної ділянки площею 

0,0610 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Карпатській, відповідно до висновку 

управління містобудування та архітектури –  земельна ділянка перебуває в 

охоронній зоні ліній електропередач.   

 2.48. Гр. Крічфалушій Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Брестській, б/н, 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури - земельна 

ділянка не відповідає містобудівній документації. 

 2.49. Гр. Кашубовичу Василю Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Брестській, б/н, 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури - земельна 

ділянка не відповідає містобудівній документації. 

 2.50. Гр. Кіріченку Іллі Володимировичу земельної ділянки площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Марії Заньковецької, відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури – земельна ділянка не 

відповідає містобудівній документації. 



  

 2.51. Гр. Ворон Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0950 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в районі вул. Юрія Жатковича, відповідно до висновку управління 

містобудування та архітектури – земельна ділянка не відповідає містобудівній 

документації. 

 2.52. Гр. Мацанину Михайлу Петровичу земельної ділянки площею                     

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в районі вул. Маресьєва, відповідно до 

висновку управління містобудування та архітектури – земельна ділянка не 

відповідає містобудівній документації. 

 2.53. Гр. Томчук Сергію Андрійовичу земельної ділянки площею                        

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Климента Тімірязєва у зв’язку із 

наявністю раніше поданої заяви на дану земельну ділянку. 

2.54. Гр. Яблонському Степану Степановичу земельної ділянки площею                   

0,0850 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Климента Тімірязєва, б/н, земельна 

ділянка  знаходиться в охоронній зоні АЗС. 

 2.55. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Стрільничної, б/н, земельна 

ділянка не відповідає містобудівній документації. 

 2.56. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

індивідуального дачного будівництва в районі вул. Загорської, б/н, земельна 

ділянка не відповідає містобудівній документації. 

 2.57. Гр. Синенку Віталію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Брестській, б/н, 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури - земельна 

ділянка не відповідає містобудівній документації. 

 2.58. Гр. Желнеровичу Вадиму Івановичу земельної ділянки площею                 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Брестській, б/н, 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури - земельна 

ділянка не відповідає містобудівній документації. 

 2.59. Гр. Пайді Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Героїв, б/н, відповідно до висновку 

управління містобудування та архітектури – детальним планом не передбачено 

розміщення гаражів в межах даної території. 

 2.60. Гр. Ільчуку Віктору Степановичу земельної ділянки площею 0,0710 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в кварталі індивідуальної житлової забудови ім. Саксаганського, 

відповідно до висновку управління містобудування та архітектури –  

невідповідність детальному плану території. 

 2.61. Гр. Деметер Крістіану Тіберійовичу земельної ділянки площею               

0,0702 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в кварталі індивідуальної житлової забудови 

ім. Саксаганського, відповідно до висновку управління містобудування та 

архітектури –  невідповідність детальному плану території. 



  

 2.62. Гр. Митраку Василю Васильовичу земельної ділянки 

площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в кварталі індивідуальної житлової забудови 

ім. Саксаганського, відповідно до висновку управління містобудування та 

архітектури –  невідповідність детальному плану території. 

 2.63. Гр. Рошку Василю Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Верховинській, б/н, земельна 

ділянка перебуває в охоронній зоні ліній електропередач.   

 2.64. Гр. Рошку Василю Васильовичу земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення  (кадастровий номер 2110100000:18:002:0235) площею 

0,1000 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Марії             

Заньковецької, б/н, оскільки дана територія відноситься до паркової зони. 

 2.65. Гр. Лангазо Сергію Сергійовичу земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення  (кадастровий номер 2110100000:18:002:0235) площею 

0,1000 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Марії Заньковецької, 

б/н, оскільки дана територія відноситься до паркової зони. 

 2.66. Гр. Рошку Василю Васильовичу земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення  (кадастровий номер 2110100000:15:001:0153) площею 

0,1000 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Марії                         

Заньковецької, 5, оскільки дана територія відноситься до паркової зони. 

 2.67. Гр. Лангазо Сергію Сергійовичу земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення  (кадастровий номер 2110100000:15:001:0153) площею 

0,1000 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Марії                                   

Заньковецької, 5, оскільки дана територія відноситься до паркової зони. 

 2.68. Гр. Ковальчин Тарасу Івановичу земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення  (кадастровий номер 2110100000:15:001:0153) площею 

0,1000 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Марії                                   

Заньковецької, 5, оскільки дана територія відноситься до паркової зони. 

 2.69. Гр. Ковальчин Тарасу Івановичу земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення  (кадастровий номер 2110100000:18:002:0235) площею 

0,1000 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Марії             

Заньковецької, б/н, оскільки дана територія відноситься до паркової зони. 

 2.70. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення  (кадастровий номер 2110100000:18:002:0235) площею 0,1000 га 

для індивідуального дачного будівництва по вул. Марії Заньковецької, б/н, 

оскільки дана територія відноситься до паркової зони. 

 2.71. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення  (кадастровий номер 2110100000:15:001:0153) площею 0,1000 га 

для індивідуального дачного будівництва по вул. Марії Заньковецької, 5, 

оскільки дана територія відноситься до паркової зони. 

 2.72. Гр. Дідик Олександру Сергійовичу земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення  (кадастровий номер 2110100000:18:002:0235) площею 

0,1000 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Марії          

Заньковецької, б/н, оскільки дана територія відноситься до паркової зони. 

 2.73. Гр. Дідик Олександру Сергійовичу земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення  (кадастровий номер 2110100000:15:001:0153) площею 



  

0,1000 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Марії 

Заньковецької, 5, оскільки дана територія відноситься до паркової зони. 

 2.74. Гр. Щубелка Олександру Миколайовичу земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення  (кадастровий номер 2110100000:18:002:0235) площею 

0,1000 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Марії          

Заньковецької, б/н, оскільки дана територія відноситься до паркової зони. 

 2.75. Гр. Щубелка Олександру Миколайовичу  земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення  (кадастровий номер 2110100000:15:001:0153) площею 

0,1000 га для індивідуального дачного будівництва по вул. Марії                                   

Заньковецької, 5, оскільки дана територія відноситься до паркової зони. 

 2.76. Гр. Дідик Олександру Сергійовичу земельної ділянки площею             

0,4756 га для ведення особистого селянського господарства в районі                                        

вул. Степанівської, б/н, оскільки на зазначену земельну ділянку наявне рішення 

міської ради. 

 2.77. Гр. Далекорей Сергію Петровичу земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Проектній, земельна ділянка не відповідає містобудівній 

документації. 

 2.78. Гр. Гаврилін Віктору Олександровичу земельної ділянки площею                   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Климента Тімірязєва, б/н у зв’язку із 

наявністю раніше поданої заяви на дану земельну ділянку. 

 2.79. Гр. Майору Даніелю Степановичу земельної ділянки площею                

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів  в районі вул. Миколи 

Бобяка, у зв’язку із відсутністю погодження гаражного кооперативу. 

 2.80. Гр. Іванчо Віталію Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів  в районі вул. Миколи 

Бобяка, у зв’язку із відсутністю погодження гаражного кооперативу. 

 2.81. Гр. Риган Валерію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача                                         

(вул. Белінського), земельна ділянка не відповідає містобудівній документації. 

 2.82. Гр. Якубич Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,2000 га для ведення особистого селянського господарства в районі                                              

вул. Оноківської, б/н, оскільки  зазначена земельна ділянка перебуває в 

користуванні будинковолодіння по вул. Оноківській.  

 2.83. Гр. Якубич Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,1352 га для ведення особистого селянського господарства в районі                                              

об’їзної дороги - вул. Оноківської, б/н, оскільки  зазначена земельна ділянка 

перебуває в користуванні будинковолодіння по вул. Оноківській.  

 2.84. Гр. Якубич Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,3308 га для ведення особистого селянського господарства по                                              

вул. Доманинській, оскільки  зазначена земельна ділянка перебуває в 

користуванні будинковолодіння по вул. Доманинській.  

 2.85. Гр. Якубич Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів в районі вул. Стрільничної, 

б/н, земельна ділянка не відповідає містобудівній документації. 



  

 2.86. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів  в районі вул. Стрільничної, б/н, 

земельна ділянка не відповідає містобудівній документації. 

 2.87. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів  по вул. Котловинній, б/н, оскільки 

земельна ділянка перебуває у приватній власності.  

2.88. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів  по вул. Шумній, б/н, оскільки на 

земельній ділянці наявне нерухоме майно.  

 2.89. Гр. Ганчак Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів  по вул. Іспанській, б/н, земельна ділянка 

не відповідає містобудівній документації. 

 2.90. Гр. Поповичу Петру Петровичу земельної ділянки площею 0,0050 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача                                 

(вул. Белінського), земельна ділянка не відповідає містобудівній документації. 

  

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 


