
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

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

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 07 грудня 2012 року                       м. Ужгород                                        № 741 
 
 
Про надання дозволів на укладення  
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. Фізичній особі – підприємцю Рояк Вікторії Іванівні, ідент. номер 
***, земельної ділянки площею 0.0040 га для обслуговування входу до 
власного комерційного приміщення по пр. Свободи, 36/18 до 06 грудня 2013 
року.  

1.2. Фізичній особі – підприємцю Каплар Василю Петровичу земельної 
ділянки площею 0,0120 га під спорудою по вул. Кошового-Кобилянської, б/н 
до 06 грудня 2013 року.  
           1.3. Гр. Базько Віктору Анатолійовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0005 га для встановлення металевої конструкції для 
зберігання інвалідного візка по вул. Перемоги, 27 до 06 грудня 2013 року.  
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1.4. Гр. Реган Андрію Васильовичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,005 га для обслуговування прибудови до власного 
житлового приміщення по вул. Тельмана, 17/3 до 06 грудня 2013 року.  
           1.5. Гр. Пересоляку Олександру Сергійовичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,0009 га для облаштування входу до власного 
приміщення по вул. Гойди, 28/18 до 06 грудня 2013 року.  

1.6. Гр. Аллахвердієвій Тетяні Олегівні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0017 га для обслуговування входу до власного 
приміщення по вул. 8 Березня, 30/33 до 06 рудня 2013 року.  

1.7. Гр. Костюк Світлані Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0062 га для обслуговування входу до власного приміщення по вул. 
8 Березня, 24/2 до 06 рудня 2013 року.  

1.8. Фізичній особі – підприємцю Коломієць Ігорю Олександровичу, 
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0036 га під кіоском для 
торгівлі молочною продукцією по вул. 8 Березня – вул. Грушевського, б/н до 
06 грудня 2013 року. 

1.9. Гр. Ковач Олександру Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0030 га під тимчасовою спорудою по вул. Волошина, б/н 
до 06 грудня 2013 року.  

1.10. Гр. Товт Брігіті Тіберіївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 8,51 кв.м. для обслуговування входу до власного приміщення по 
просп. Свободи, 35/20 до 06 грудня 2013 року. 

1.11. Гр. Мендель Оксані Олексіївні, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0020 га для влаштування входу до власного приміщення 
по просп. Свободи, 45 прим. 1, 20 до 06 грудня 2013 року.  

1.12.. Гр. Стегурі Марії Іллівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,003 га під тимчасовою спорудою по вул. Заньковецької, б/н до 06 
грудня 2013 року.  

1.13. Приватному підприємству "Весттранском", ідент. код ***, 
земельної ділянки площею 0,0012 га під тимчасовою спорудою на            
пл. Театральній, б/н до 06 грудня 2013 року.  

1.14. Гр. Галушці Олександру Олександровичу, ідент. номер ***, 
земельної ділянки площею 0,0011 га під тимчасовою спорудою на пл. Кирила 
і Мефодія, б/н до 06 грудня 2013 року.  

1.15. Фізичній особі - підприємцю Брунцвік Наталії Юріївні, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0,0030 га під тимчасовою спорудою по 
вул. Волошина, б/н до 06 грудня 2013 року.  
           1.16. Товариству з обмеженою відповідальністю "Стандартгруп" до 06 
грудня 2013 року: 
 -  земельної ділянки площею 0,0016 га та земельної ділянки площею 0,0016 
га під тимчасовими  спорудами на пл. Кирила і Мефодія, б/н; 
 -  земельної ділянки площею 0,001 га та земельної ділянки площею 0,001 га 
під тимчасовими  спорудами по вул. Фединця, б/н; 
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 -  земельної ділянки площею 0,001 га та земельної ділянки площею 0,001 га 
під тимчасовими  спорудами по вул. Перемоги, 27; 
 -  земельної ділянки площею 0,0016 га, земельної ділянки площею 0,0016 га 
та земельної ділянки площею 0,0016 га під тимчасовими  спорудами по вул. 
Минайській,  б/н; 
 - земельної ділянки площею 0,0018 га під тимчасовою спорудою по вул. 
Заньковецької, б/н.  
        1.17. Товариству з обмеженою відповідальністю "СІБ Ужгород", ідент. 
код ***, земельної ділянки площею 0,0020 га під тимчасовою спорудою по 
просп. Свободи, б/н та земельної ділянки площею 0,0016 га під тимчасовою 
спорудою по вул. Фединця, б/н до 06 грудня 2013 року. 
        1.18. Товариству з обмеженою відповідальністю "Гама – Ужгород", 
ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,001  га та земельної ділянки 
площею 0,001  га під тимчасовими спорудами по вул. Толстого, б/н; 
земельної ділянки площею 0,0018  га, земельної ділянки площею 0,0018  га та 
земельної ділянки площею 0,0018  га під тимчасовими спорудами по вул. 
Заньковецької, б/н до 06 грудня 2013 року. 
        1.19. Фізичній особі – підприємцю Шуберт Віктору Миколайовичу 
земельної ділянки площею 0,0018 га та земельної ділянки площею 0,0018 га 
під тимчасовими спорудами по вул. Заньковецької, б/н до 06 грудня 2013 
року. 
        1.20. Гр. Стегун Ганні Юріївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,003 га та земельної ділянки площею 0,003 га під тимчасовими 
спорудами по  Православній набережній, б/н до 06 грудня 2013 року.  
        1.21. Фізичній особі – підприємцю Рішко Анастасії Василівні, ідент. 
номер 3183718445, земельної ділянки площею 0,0016 га під тимчасовою 
спорудою по вул. Белінського, б/н до 06 грудня 2013 року. 
       1.22. Гр. Готрі Руслані Йосипівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0061 га під тимчасовою будівлею з легких конструкцій по вул. 
Бородіна (поз.1,2 ) до 06 грудня 2013 року. 
      1.23. Кувик Вікторії Вікторівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0029 га під тимчасовою будівлею з легких конструкцій по вул. 
Бородіна (поз.13 ) до 06 грудня 2013 року. 
       2. Визначити плату за встановлення земельного сервітуту, крім п.1.3, в 
розмірі 30 ставок податку за земельну ділянку. 
       3. Визначити плату за встановлення земельного сервітуту щодо 
земельної ділянки, зазначеної в п.1.3., в розмірі 1 (однієї)   гривні. 
Встановити плату за сервітутне користування зазначеною земельною 
ділянкою в розмірі 1 (однієї)   гривні на рік. 
      4. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) у разі звернення 
громадян, зазначених у п. 1 рішення, укласти договори сервітутного 
користування земельними ділянками.  
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      5. 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 
 


