
  

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
                XV_  сесія    VI _  скликання  
         (1-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 07 грудня 2012 року                 м. Ужгород                           № 736 
 
 
Про надання дозволів на складання  
технічної документації із землеустрою  
щодо складання документів, що  
посвідчують право на земельну ділянку  

 
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, 118, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону 
України «Про землеустрій» 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну 
ділянку:  

 
1.1. Для обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд наступним фізичним особам: 
 

гр. Дан Наталії Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0825 га по вул. ***; 
        гр. Бертичу Віктору Йосиповичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,10 га по вул. *** 
            гр. Бертичу Роберту Йосифовичу, ідент. номер  ***, земельної ділянки 
площею 0,0564 га по вул. ***; 

гр. Горняку Петру Петровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0483 га по вул. *** 
            гр. Гецка Марті Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0884 га по вул. *** 

гр. Костик Надії Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0935 га по вул. ***; 
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            гр. Кондрат Єві Олександрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0662 га по вул. ***;  

гр. Кравченку Маріану Ігоровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0593 га  по вул. ***;  
            гр. Коваленко Марті Степанівні, ідент. номер ***, земельних ділянок 
загальною площею 0,0217 га по вул. ***; 
            гр. Крисі Яну Еліяшовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею  0,0472 га по вул. ***"; 

гр. Лечизі Степану Стефановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0.0245 га по вул. ***; 

гр. Лешега Ганні Микулашівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0567 га по вул. Берчені, 108; 

гр. Лозіній Надії Іванівні, ідент. номер 1113901088, земельної ділянки 
площею 0,0244 га по вул. ***; 

гр. Макар Ярославу Йосиповичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0464 га по вул. ***; 

гр. Малець Михайлу Юрійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0625 га  по вул. ***;  

гр. Ницкулич Марії Олександрівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0483 га по вул. ***; 

гр. Пітоліну Максиму Владиславовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0274 га по вул. ***;  

гр. Притулі Артуру Сергійовичу, ідент. номер ***, земельних ділянок 
загальною площею 0,0664 га по вул. *** 
            гр. Саприкіній Антоніні Степанівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0570 га по пров. ***"; 

гр. Стегурі Михайлу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,03 га по вул. ***; 

гр. Тишанчин Марії Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,10 га по вул. ***;  

гр. Трофімчук Людмилі Вікторівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0432 га по вул. ***;  
            гр. Чудлай Ніні Миколаївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,03 га по вул. ***; 

гр. Фатулі Світлані Володимирівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0547 га по вул. ***; 

гр. Шершун Йолані Гаврилівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0571 га по вул. ***; 
             гр. Шусті Вікторії Юліївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0593 га по вул. ***; 

гр. Щерба Беаті Іванівні, ідент. номер ***, земельних ділянок 
загальною площею 0,0186 га на пл. *** 

гр. Югас Андреі Шандорівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0593 га по вул. ***; 
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гр. Янканич Михайлу Павловичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,10 га по вул. ***. 

Відповідно до статей 86 – 89 Земельного кодексу України  в спільну 
сумісну власність: 

 гр. Балажак Віктору Мигальовичу, ідент. номер ***, та гр. Пехньо 
Василю Мігальовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0436 га 
по вул. *** 

гр. Білоусовій Марії Іванівні, ідент. номер ***, гр. Самойленко Марії 
Михайлівні, ідент. номер ***, гр. Іляш Андрію Андрійовичу, ідент. номер 
***, земельної ділянки площею 0,0957 га по вул. ***; 

гр. Євчинець Олександру Васильовичу,  ідент. номер ***, гр. 
Євчинець Ганні Іванівні, ідент. номер ***, гр. Євчинець Анні Василівні, 
ідент. номер ***земельної ділянки площею 0,0606 га по вул. ***;  

гр. Кулчар Андрію Павловичу, ідент. номер ***та гр. Кулчар Єві 
Йосифівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0674 га по вул. ***;  

гр. Щербань Віктору Ігоровичу, ідент. номер ***, гр. Щербань Наталії 
Ігорівні, ідент. номер ***, гр. Щербань Марії Іванівні, ідент. номер ***, гр. 
Щербань Ігорю Івановичу, ідент. номер ***та гр. Щербань Олександрі 
Ігорівні земельної ділянки площею 0,0626 га по вул. ***.  
 

Для обслуговування стаціонарного гаража, без права реконструкції,  
добудови, зміни цільового призначення та укладенням договору платного 
сервітуту на проїзди при передачі земельних ділянок у власність:  

гр. Терещенко Наталії Леонідівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0022 га під гаражем №50 по вул. *** 

гр. Івегеш Василю Васильовичу, ідент. номер ***, Івегеш Аллі 
Ростиславівні, ідент номер ***, земельної ділянки площею 0.0071 га по вул. 
*** 

гр. Малко Миколі Йосиповичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0025 га під гаражем №14 по вул. ***.  

 
        1.2. Для посвідчення права оренди: 
     1.2.1. Фізичній особі - підприємцю Панченко Людмилі Федорівні, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0,05 га для обслуговування власного 
майна по вул. ***. 
         1.2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Союз Проект 
Менеджмент", ідент. код ***, земельної ділянки площею 2,1612 га для 
обслуговування будівель та споруд по вул. ***. 
         1.2.3. Гр. Мац Олександру Васильовичу, ідент номер ***, земельної 
ділянки площею 2520,55 кв.м. під власним майном та для його 
обслуговування по вул. ***.  

1.2.4. Гр. Лялько Михайлу Васильовичу, ідент номер ***, земельної  
ділянки площею 0,0152 га під власним майном та для його обслуговування 
по вул. ***, б/н.  
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        2. Надати фізичній особі  - підприємцю Розенбаум Оксані Степанівні 
дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою (поділ 
орендованої земельної ділянки загальною площею 0,0257 га  для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі по вул. ***, вул. ***а саме: 
  - земельної ділянки площею 0,0038 га,  
  - земельної ділянки площею 0,0182 га, 
 -  земельної ділянки площею 0,0037 га.  
      3. Надати фізичній особі  - підприємцю Пономарьовій Наталії 
Миколаївні, ідент. номер ***, дозвіл на складання технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
користування земельною ділянкою (об'єднання орендованих земельних 
ділянок площею 0,0867 га та площею 0,0123 га) під ринком та для його 
обслуговування по вул. ***, б/н.  
    4.   Відмовити у наданні дозволу на складання технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну 
ділянку (посвідчення права оренди) наступним суб'єктам: 
    4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Союз Проект 
Менеджмент", ідент. код ***, земельної ділянки площею 2,1612 га для 
обслуговування будівель та споруд по вул. ***. 
    4.2.  Гр. Мац Олександру Васильовичу, ідент номер ***, земельної ділянки 
площею 2520,55 кв.м. під власним майном та для його обслуговування по 
вул. ***.  

     5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 
постійну комісію з питань раціонального використання земельних ресурсів 
міста (Доктор О.О.). 

 
 

 
Міський голова                                                                       В. Погорелов 
 
 
 


