
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXIV_  сесія    VІI _  скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 липня 2018 року                 м. Ужгород                                 № 1159                           

          

Про надання та відмову у наданні  

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. Стегурі Марії Іллівні земельної ділянки площею 0,0067 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по  вул. Марії                    

Заньковецької, 77 «е». 

 1.2. Компанії «М Файненс» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю земельної ділянки площею 0,1336 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Августина Волошина, 26. 

 1.3. Гр. Король Ользі Павлівні земельної ділянки площею 0,0065 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 35/50. 

 1.4. Приватному акціонерному товариству оптова-роздрібна торгово-

побутова фірма «Закарпатмеблі»  земельної ділянки площею 0,3100 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по                                                 

вул. Марії Заньковецької, 1. 

 1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Екзотика ЛТД» 

земельних ділянок площами 0,0780 га, 0,0310 га  для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на пл. Кирила та Мефодія, 2. 

1.6. Приватному акціонерному товариству «Торговий дім «Україна»  

земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі  на пл. Кирила та Мефодія, 3. 

1.7.  Фізичній особі - підприємцю Данч Тамарі Олександрівні земельної 

ділянки площею 0,0620 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по пр. Свободи, 51. 

1.8. Гр. Гонсер Юргену Зігфріду земельної ділянки площею                    

0,8606 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по  вул. Перемоги, 170. 



 

1.9.  Товариству з обмеженою відповідальністю "Пріоритет-2016" 

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для 

здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням 

прибутку) по вул. Грибоєдова. 

  

 2. Відмовити у наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок:    

 - Товариству з обмеженою відповідальністю «Делікат» земельної ділянки 

площею  0,0022 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Другетів, 73, звернутись після оформленння оренди земельної ділянки. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


