
 

 

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:    

  

 1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Плодоовоч-Уж» 

земельної ділянки площею 0,0410 га  для обслуговування власного нерухомого 

майна по  вул. Федора Потушняка (Благоєва), 1 «а». 

 1.2. Гр. Пребуш Світлані Миколаївні земельної ділянки площею 0,0011 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Загорській, 26. 

 1.3. Гр. Горблюк Галині Олександрівні земельної ділянки площею                      

0,0013 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по                  

вул. Сечені, 50/18. 

 1.4. Гр. Жук Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0173 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по                                 

вул. Швабській, 16. 

 1.5. Гр. Фролову Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 

0,0289 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  пров. Туристському, 7. 

 1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Плодоовоч-Уж" 

земельної ділянки площею 0,1136 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Гвардійській, 30. 

 1.7. Гр. Гісем Наталії Володимирівні земельної ділянки площею 0,0036 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Собранецькій, 124. 

1.8. Фізичній особі-підприємцю Левчак Ользі Михайлівні земельної 

ділянки площею 0,0230 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(під власним магазином з добудовою) по вул. Собранецькій, 146. 
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1.9. Фізичній особі-підприємцю Гомаді Аллі Ростиславівні земельної 

ділянки площею 0,0486 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Олександра Блистіва (Краснодонців), 8 «а». 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


