
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XIX_  сесія    VI _  скликання  
 (2-е пленарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про надання дозволів на складання 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж частини  
земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 
 

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, статей 25, 55-1 Закону України "Про землеустрій"   

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
          1. Надати дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 
право сервітуту наступним фізичним та юридичним особам: 

 
1.1. Фізичній особі-підприємцю Гаращенко Наталії Іллівні, ідент. номер 

***, земельної ділянки площею 0,0028 га для встановлення та обслуговування 
тимчасової споруди на пл. Кирила та Мефодія. 

1.2. Гр. Омельяненко Тетяні Володимирівні, ідент. номер ***, земельну 
ділянку площею 0,0116 га для встановлення проїзду до власної земельної 
ділянки по вул. Йокаї. 

1.3. Гр. Вакаровій Беатрисі Василівні, ідент. номер   ***, земельну 
ділянку площею 0,0030 га для встановлення та обслуговування тимчасової 
споруди по Набережній Незалежності, б/н. 

1.4. Гр. Попович Інні Іванівні, ідент. номер   ***, земельну ділянку 
площею 0,0494 га для забезпечення проїзду до власного нерухомого майна по 
вул. Грибоєдова, 20. 

1.5. Гр. Стебівка Наталії Степанівні, ідент. номер   ***, земельну ділянку 
площею 0,0695 га для забезпечення проїзду до власного нерухомого майна по 
вул. Грибоєдова, 20. 

1.6. Гр. Цуняк Богдану Миколайовичу, ідент. номер ***, земельну ділянку 
площею 0,0030 га для влаштування входу до власного нежитлового 
приміщення по вул. Минайській, 8/48. 



1.7. Гр. Ткачову Андрію Павловичу, гр. Ткачеву Павлу Михайловичу 
земельну ділянку площею 0,0015 га для влаштування входу по             
вул. Грушевського, 33 «а». 

1.8. Гр. Рижаку Юрію Михайловичу, ідент. номер ***, земельну ділянку 
площею 0,0030 га для влаштування входу до власного приміщення по вул. 8- 
Березня, 30/98. 
 2. Пункт 1 рішення щодо суб'єктів, зазначених в ньому,  набуває чинності 
після реєстрації права комунальної власності на зазначені в ньому земельні 
ділянки. 

    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 


