
  

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

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 07 грудня 2012 року                 м. Ужгород                           № 732 
 
 
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. Бауер Юліанні Антонівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0551 га по вул. ***;  
             гр. Бреза Ернесту Артуровичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0556 га по вул. ***; 
            гр. Брезі Єві Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0604 га по вул. ***;  
             гр. Веселині Івану Юрійовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0613 га по вул. ***;  

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

 гр. Єрке  Наталії Емериківні, ідент. номер ***, земельних ділянок 
загальною площею 0,0240 га по вул. ***;  

гр. Івановій Валентині Олександрівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0781 га по ***;  

 гр. Каганець Марті Демитріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,06 га по вул. ***;  

  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. ***; 
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гр. Козел Омел'яну Омел'яновичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,10 га по вул. ***;  

гр. Копрушак Маріанні Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,05 га по вул. ***; 

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

гр. Кримській Марії Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0560 га по вул. ***;  

гр. Малец  Степану Михайловичу земельних ділянок загальною площею 
0,0245 га по вул. ***;  

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

  гр. Маюрову Олександру Олексійовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0229 га по вул. ***;  

гр. Мігалко Олені Імрівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0574 га на пл. ***;  

   гр. Романів Маріанні Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0982 га по вул. ***;  

гр. Романовському Федору Євгеновичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0158 га по вул. *** 

гр. Свадебі Єлизаветі Степанівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0850 га по вул. *** 

   гр. Смереці Йосифу Йосифовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,10 га по вул. ***;  

    гр. Сідун Світлані Андріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0550 га по вул. ***; 

 гр. Станко Івану Івановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,10 га по вул. ***;  

гр. Стегурі Марії Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0857 га  по вул. ***; 

 гр. Фреган Оксані Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0430 га по вул. *** 

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

гр. Шиптур Олені Федорівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0742 га по вул. ***;  

гр. Чікало Наталії Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0878 га по вул. ***;  

  гр. Цупа Марії Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0630 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. ***; 
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у спільну часткову власність:  
гр. Лазорик Володимиру Васильовичу, ідент. номер ***, та гр. Лазорик 

Кларі Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0613 га по вул. 
*** у рівних частках; 
 

у спільну сумісну власність: 
гр. Сичевській Наталії Володимирівні, ідент. номер ***, гр. Варі 

Анастасії  Костянтинівні, гр. Варі Ірині Романівні, ідент. номер ***, гр. Малко 
Роману Миколайовичу, ідент. номер ***, гр. Малко Олександрі Романівні, 
ідент. номер ***, гр. Малко Ользі Костянтинівні ідент. номер ***,  земельної 
ділянки площею 0,0793 га по вул. ***;  

  гр. Русин Людмилі Юріївні, ідент. номер ***, та гр. Дубинчак Юрію 
Михайловичу, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0608 га по вул. 
***;  
               гр. Лакас Руслані Степанівні, ідент. номер ***, та гр. Діброві Івану 
Євгенійовичу земельної ділянки площею 0,10 га по вул. ***; 

 
 

  для обслуговування гаража наступним громадянам:  
гр. Бабинець Йосипу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0020 га під гаражем №32 по вул. ***; 
 гр. Барахті Віктору Микитовичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0021 га під гаражем №26 по вул. *** 
гр. Івашковичу Володимиру Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,0021 га під гаражем №30 по вул. *** 
гр. Малошу Яну Золтановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0021 га  під гаражем № 19 по вул. *** 
 гр. Нілабовичу Юрію Михайловичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0022 га  під гаражем №37 по вул. *** 
гр. Семкович Івану Степановичу, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0020 га під гаражем №105 по вул. *** 
гр. Селівановій Тетяні Анатоліївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0021 га під гаражем №44 по вул. ***; 
гр. Тацак Лілії Володимирівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0022 га під гаражем №1 по вул. *** 
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 


