
                               УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
__ХІV__ сесія   __VІ__ скликання 

                                                             (2-е пленарне засідання) 
 

РІШЕННЯ 
 
від  27 вересня 2012 року                м. Ужгород                                        № 642 
 
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. Бауер Юліанні Антонівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0561 га по вул. ***.  
гр. Бонь Ганні Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 

0.0891 га по вул. ***. 
гр. Бреза Ернесту Артуровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0556 га по вул. ***.  
гр. Варга Надії Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 

0,10 га по вул. ***.  
гр. Грегул Ганні Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 

0,10 га по вул. ***. 
гр. Дудаш Степану Степановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0850 га по вул. ***.  
гр. Качур Сергію Дмитровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0555 га по вул. ***.  
гр. Козел Омел'яну Омел'яновичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,10 га по вул. ***.  
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гр. Касарді Олені Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0237 га по вул. ***.  

гр. Качур Івану Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0.10 га по вул. ***.  

гр. Колодій Ганні Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0605 га по вул. ***.  

гр. Кримській Марії Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0.0560 га по вул. ***. 

Гр. Кузьмі Володимиру Миколайовичу, ідент. номер *** земельної 
ділянки площею 0.0536 га по пров. ***. 

гр. Кулчар Йосипу Андрійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0378 га по вул. ***.  

гр. Маргіті Наталії  Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0239 га по вул. ***.  

гр. Молдавчук Маргариті Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0865 га по вул. ***. 

гр. Пароконній Валентині Віталіївні, ідент. номер ***, земельних 
ділянок загальною площею 0,0347 га по вул. *** 

гр. Романовському Федору Євгеновичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0.0159 га по вул. ***. 

гр. Самусь Наталії Павлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0572 га по вул. ***.  

гр. Скорик Валентині Петрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0592 га по вул. ***. 

гр. Туряниці Ірині Ласлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0605 га по вул. ***.  

гр. Фучко Олені Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0641 га по вул. ***.  

гр. Хмара Ростиславу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0713 га по вул. ***.  

гр. Юрочко Ірині Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,05 га по вул. ***.  

гр. Яцкович Вірі Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0574 га  по вул. ***.  
 

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

гр. Орос Вероніці Михайлівні, ідент. номер ***, гр. Балабановій Ларисі 
Романівні, ідент. номер ***, гр. Землякову Олексію Олексійовичу, ідент. 
номер ***, Бек Степану Євгеновичу, ідент. номер ***, гр. Даньо Ользі 
Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0931  га вул. ***.  

гр. Русин Людмилі Юріївні, ідент. номер ***, та гр. Дубинчак Юрію 
Михайловичу, ідент. номер *** земельної ділянки площею 0,0608 га по вул. 
***.  
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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. Криловій Наталії Геннадіївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0021 га під гаражем №*** по вул. ***.  

гр. Павлище Михайлу Васильовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0019 га під гаражем №*** по вул. ***.  

гр. Немеш Адальберту – Індржику Войтеховичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,0020 га під гаражем №*** по вул. ***.  

гр. Сикора Дмитру Дмитровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0021 га під гаражем №*** по вул. ***.  

 
        1.2. Для посвідчення права оренди: 
       Товариству з обмеженою відповідальністю «Закарпатська фруктова 
компанія» земельної ділянки площею 0.0978 га під власними складськими 
приміщеннями по вул. ***.  
        Гр. Сафонову Ігору Анатолійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0.0053 га під придбаним нерухомим майном та для його 
обслуговування по вул.***. 

 
2. Відмовити у наданні дозволу на складання технічної документації 

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

гр. Воїнському Василю Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0.0020 га для обслуговування металевого гаража по вул. ***.  

гр. Воїнській Марії Миколаївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0.0020 га для обслуговування металевого гаража по вул. ***.  

гр. Пащенко Ганні Антонівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0.0020 га для обслуговування металевого гаража по вул. ***. 

гр. Шпонтак Вероні Ласлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0018 га для обслуговування металевого гаража по вул. ***.  

 

3. 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 
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