
                               УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
__ХІV__ сесія   __VІ__ скликання 

                                                             (2-е пленарне засідання) 
 

РІШЕННЯ 
 
від  27 вересня 2012 року                м. Ужгород                                        № 643 
 
Про затвердження  технічної  
документації із землеустрою та  
надання у власність земельних ділянок  

 
Розглянувши заяви громадян, враховуючи генеральний план забудови 

міста Ужгород, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 118, 121 Земельного 
кодексу  України 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою та передати у 

приватну власність земельні ділянки   
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд наступним громадянам: 
         гр. Бернату Шандору Лайошовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0.0600 га по вул. ***. 

гр. Білак Наталії Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0516 га по вул. ***.  
          гр. Брунцвик Юрію Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0819 га по вул. ***. 

гр. Бурі Івану Георгійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,10 га по вул. ***. 
           гр. Діденко Віктору Олексійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0586 га  по вул. ***.  
          гр. Дробок Маріанні Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0535 га по вул. ***.  

гр.  Жулинському Максиму Миколайовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0786 га по вул. ***". 

гр. Ісакову Сергію Миколайовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0654 га по вул. ***.  

гр. Калинич Ірині Ернестівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0121 га по вул. ***.  

гр. Козак Миколі Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0747 га по вул. ***.  



 2

гр. Кохан Ірині Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0.0608 га по вул. ***. 

гр. Луцак Марії – Ганні Петрівні, ідент. номер ***,  земельної ділянки 
площею 0,0553 га по вул. ***.  

гр. Наконечному Артуру Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0256 га по вул. ***.  

гр. Папп Катерині Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0336 га по вул. ***.  

гр. Прокоп Марії Степанівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0.0904 га по вул. ***. 

гр. Прокопець Михайлу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0273 га по вул. ***.  

гр. Пшеничному Ігору Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0784 га по вул. ***. 

гр. Рішко Ірині Миронівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0.0405 га по вул. ***.  

гр. Свободі Степану Карловичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0274 га по вул. *** 

гр. Симканич Вікентію Дьердьевичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,10 га по вул. ***.  

гр. Скрипнику Павлу Васильовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0643 га по вул. ***.  

гр. Сусла Марії Дмитрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0561 га по вул. О. ***5.  
          гр. Туряниці Адел Андрашівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0579 га по вул. ***.  
          гр. Фантич Юлії Василівні, ідент. номер ***, земельних ділянок 
загальною площею 0,10 га по вул. ***.  
          гр. Шелельо Степану Васильовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0.0902 га по вул. ***. 
          гр. Штредл Марії Антонівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0287 га по вул. ***. 
 

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

          гр. Січці Василю Васильовичу та гр. Січці Світлані Василівні земельної 
ділянки площею 0,0575 га по вул. ***. 

 
 
для обслуговування гаража наступним громадянам:  
гр. Анацькому Олександру Григоровичу, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,0022 га під гаражем №*** по вул. ***.  
гр. Бутакову Вадиму Дмитровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0023 га під гаражем №*** по вул. ***.  
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гр. Цмур Юрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,0021 га під 
гаражем №*** по вул. ***, б/н. 

До використання земельних ділянок приступати після відповідної державної 
реєстрації одержаних документів, що посвідчують право власності на землю, згідно зі 
статтями 125, 126 Земельного кодексу України. 

2. 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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