
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

Про надання дозволів  

на проведення експертної  

грошової оцінки земельних ділянок   

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, враховуючи 

генеральний план забудови міста Ужгород, керуючись статтями 26, 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 128 

Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель» 

 

                            міська рада ВИРІШИЛА: 

 

          1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок наступним юридичним та фізичним особам:    

 

1.1. Гр. Данч Тамарі Олександрівні земельної ділянки площею 0,0500 га   

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                    

вул. Перемоги, 157 "а". 

1.2. Гр. Феєр Віктору Івановичу земельної ділянки площею 0,0278 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Ольбрахта, 7м, 7л, 7і, 7к. 

1.3. Приватному акціонерному товариству "Закарпатінтерпорт" земельної 

ділянки площею 0,2000 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

авіаційного транспорту по вул. Собранецькій, 145. 

1.4. Гр. Терпак Марті Василівні земельної ділянки                               

площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

Слов’янській набережній, 4. 

1.5. Гр. Терпак Марті Василівні земельної ділянки                               

площею 0,0131 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 

Слов’янській набережній, 4. 

1.6. Гр. Пребуш Світлані Миколаївні земельної ділянки                               

площею 0,0011 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                   

вул. Загорській, 26. 

1.7. Гр. Зелінській Маріанні Михайлівні земельної ділянки площею   

0,0264 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                               

вул. Швабській, 5. 

1.8. Гр. Грицик Ларисі Олексіївні земельної ділянки площею 1,2617 га   

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по  

вул. Електрозаводській, 35. 
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1.9. Приватному підприємству «Вентстар» земельної ділянки площею 

0,1726 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Огарьова, 4. 

1.10. Гр. Галушці Людмилі Андріївні земельної ділянки                               

площею 0,0010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                 

вул. Легоцького, 56 «а». 

1.11. Гр. Осташ Миколі Миколайовичу земельної ділянки                               

площею 0,0330га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                 

пр. Свободи, 22/20. 

1.12. Гр. Осташ Миколі Миколайовичу земельної ділянки                               

площею 0,0330га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                 

пр. Свободи, 22/20. 

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О. М. та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.). 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


