
                                 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
                XIV_  сесія    VI _  скликання  

(2-е пленарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
27 вересня 2012 року                      м. Ужгород                               № 648        
 
 
Про надання дозволів на укладення  
та поновлення короткострокових  
договорів сервітутного користування  
земельними ділянками 
 

Розглянувши заяви громадян та клопотання юридичних осіб, 
враховуючи генеральний план забудови міста Ужгород, керуючись статтями 
26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до статей 98-102 Земельного кодексу України, Тимчасового порядку 
встановлення обмеженого користування та укладення договору земельного 
сервітуту щодо земельних ділянок, які перебувають у розпорядженні 
Ужгородської міської ради, затвердженого рішенням  VІ сесії міської ради VІ 
скликання  від 03 червня 2011 року №178,  рішення  ХІІ сесії міської ради VІ 
скликання  від 24 лютого 2012 року № 449 "Про тимчасове встановлення 
плати за сервітутне користування земельними ділянками" 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл на укладення короткострокового договору 

сервітутного користування земельними ділянками наступним фізичним та 
юридичним особам: 

1.1. Гр. Ердевді Олександру Миколайовичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,0012 га для обслуговування входу до власного  
нежитлового приміщення по вул. *** до 20 вересня 2013 року.  

1.2. Гр. Геревич Марії Тиборівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0014 га для обслуговування входу до власного приміщення по вул. 
*** до 20 вересня 2013 року.  

1.3. Гр. Кокольник Магдалині Михайлівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,003 га для встановлення та обслуговування тимчасової 
споруди по вул. *** до 20 вересня 2013 року.  

1.4. Гр. Багарі Ользі Михайлівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0017 га для обслуговування тимчасової споруди по вул. ***, б/н до 
20 вересня 2013 року.  
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1.5. Гр. Пирога Олені Леонтіївні земельної ділянки площею 0,0025 га 
для обслуговування тимчасової споруди по вул. ***, б/н до 20 вересня 2013 
року.  

1.6. Гр. Полак Христині Олександрівні, ідент. номер ***, земельних 
ділянок загальною площею 0,0051 га (0,0017 га та 0,0034 га) для 
обслуговування тимчасової будівлі з легких конструкцій по вул. ***, б/н до 
20 вересня 2013 року.  

1.7. Приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі "Злагода", 
ідент. код ***, земельних ділянок за наступними адресами:  
       по просп. Свободи, б/н (район автовокзалу) площею 0,001га; 
       по вул. Перемоги, б/н  площею 0,001 га;  
       по вул. Заньковецької, б/н (біля магазину «Клас») площею 0,002 га;  
       по вул. Джамбула, б/н (район ринку) площею 0,002 га;  
       по вул. Грушевського – вул. Минайська (біля магазину «Осетія») 
площею 0,001 га;  
       на пл. Корятовича, б/н площею 0,001 га;  
       на пл. Кирила і Мефодія, б/н площею 0,002 га;  
       по вул. Заньковецької, б/н (район ринку) – 0,001 га 
для обслуговування тимчасових споруд до 20 вересня 2013 року. 

1.8. Фізичній особі – підприємцю Марухнич Юрію Івановичу земельної 
ділянки площею 0,0020 га для встановлення та обслуговування тимчасової 
споруди по вул. ***, б/н до 20 вересня 2013 року.  

1.9. Гр. Кокольник Магдалині Михайлівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,003 га для встановлення тимчасової споруди по ***, б/н до 
20 вересня 2013 року. 

 1.10. Гр. Бакош Тетяні Василівні, земельної ділянки площею 0.0020 га 
для обслуговування входу до власного магазину по вул. *** до 26 вересня 
2013 року. 

1.11. гр. Хмелевцовій Марії Василівні, земельної ділянки площею 0.0098 
га  для обслуговування входу до власного приміщення по вул. *** до 26 
вересня 2013 року 

2. Визначити плату за встановлення земельного сервітуту в розмірі 30 
ставок податку за земельну ділянку. 
          3.    Поновити  гр. Догруер Лесі Іванівні, ідент. номер ***, дію договору 
сервітутного користування земельною ділянкою площею 0,0015 га для 
облаштування входу до власного приміщення по вул. *** до 20 вересня 2013 
року. 

4. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) у разі 
звернення громадян та юридичних осіб, зазначених у п. 1, 3 рішення, укласти 
договори сервітутного користування земельними ділянками.  

5. Відмовити у надані дозволу на укладення короткострокового 
договору сервітутного користування земельними ділянками наступним 
фізичним особам: 
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5.1. Гр. Павленко Сергію Леонідовичу земельної ділянки площею 
0,0070 га для облаштування та обслуговування входу до власного 
приміщення по *** до 20 вересня 2013 року.  

5.2. Гр. Козуб Мирославу Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0090 га для організації входу та добудови до власного 
нежитлового приміщення по вул. *** до 20 вересня 2013 року.  

 

6. 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 
 


