
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХIХ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 5 вересня 2019 року                           Ужгород                                   № 1694  

 

   

Про надання дозволів  

на проведення експертної  

грошової оцінки земельних ділянок   

 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, 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. Котляровій Ірині Валеріївні земельної ділянки площею 0,0024 га 

під добудовою до власного житлового приміщення  по вул. Братів                    

Бращайків, 5/1. 

 1.2. Фізичній особі-підприємцю Товт Брігіті Тіберіївні земельної ділянки 

площею 0,0008 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пр. Свободи, 35/20. 

 1.3. Гр. Бедь Каріні Василівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра                   

Бородіна, б/н. 

 1.4. Гр. Костюку Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею     

0,0400 га для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування по вул. Возз’єднання 

(Слов’янська набережна). 

 1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЖК ПРЕМ’ЄРБУД» 

земельної ділянки площею 0,0237 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Острівній, 2 «а». 

  

 



 

 

 1.6. Гр. Полінко Олександру Володимировичу земельної ділянки площею 

0,0045 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вул. Льва 

Толстого, 8. 

 1.7. Гр. Жук Надії Василівні земельної ділянки площею 0,0067 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Андрія Новака, 16. 

1.8. Приватному підприємству «ЄВРОІМЕКС-ІНВЕСТ» земельної ділянки 

площею 2,1612 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Гранітній, 48. 

1.9. Гр. Куклишин Марині Миколаївні земельної ділянки  площею               

0,0217 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського, 61. 

1.10. Гр. Ваш Мирославі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0310 га 

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Льва 

Толстого, 7 «а». 

1.11. Гр. Паскаль Сергію Євгенійовичу земельної ділянки  площею     

0,0128 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                     

вул. Олександра Блистіва, 40 «а». 

1.12. Приватному підприємству «Мале приватне підприємство 

«Валентина» земельної ділянки площею 0,1053 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по Київській набережній, 3. 

1.13. Приватному підприємству «Мале приватне підприємство 

«Валентина» земельної ділянки площею 0,1200 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі  по вул. Малокам’яній, 10. 

 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


