
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _X_  сесія    VІI _  скликання 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26 січня 2017 року                 м. Ужгород                                 № 575                           

          

 

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:    

 

1.1. Гр. Немеш Вірі Іванівні земельної ділянки площею 0,0070 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на наб. Незалежності –          

пл. Пушкіна, 3. 

1.2. Гр. Лукач Борису Степановичу земельної ділянки площею 0,0066 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 34. 

1.3. Гр. Лукач Борису Степановичу земельної ділянки площею 0,0240 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 34. 

1.4. Гр. Дьолог Михайлу Степановичу земельної ділянки площею       

0,1900 га для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів по                     

вул. Нікітіна, 15. 

1.5. Гр. Кохан Катерині Федорівні земельної ділянки площею 0,0028 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Корятовича, 3 «а». 

1.6. Гр. Мелкумян Арсену Суреновичу земельної ділянки площею 0,0405 

га для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових послуг та 

допоміжних операцій по вул. Минайській, 37. 

1.7. Гр. Данещуку Василю Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0749 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Угорській. 

1.8. Гр. Чучка Ользі Іванівні земельних ділянок площами 0,0107 га,        

0,0020 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Цегольнянській, 6. 
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1.9. Компанії «М Файненс» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю земельної ділянки площею 0,0748 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Волошина, 26. 

1.10. Гр. Каплар Василю Петровичу земельної ділянки площею 0,0120 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Другетів, 69. 

1.11. Гр. Немешу Василю Михайловичу земельної ділянки площею    

0,0591 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по пр. Свободи, 30 «а». 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І. Ю. та постійну комісію з питань регулювання 

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

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


