
 

 

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. Гр. Козуб Марії Андріївні земельної ділянки площею 0,0071 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 22,                           

прим. 2 «а». 

 1.2. Гр. Галушка Людмилі Андріївні земельної ділянки площею 0,0099 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Тиводара                                    

Легоцького, 56 «а». 

 1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «БІОМ» земельних ділянок 

площами 0,0008 га та 0,0022 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по пр. Свободи, 1. 

 1.4. Жук Володимиру Володимировичу земельної ділянки площею 0,0030 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 28/3. 

 1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Вікнотех» земельної ділянки 

площею 0,5258 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості 

по вул. Гранітній, 1 «в». 

 1.6. Гр. Грабар Вірі Степанівні земельної ділянки площею 0,0220 га для 

будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ по                    

вул. Собранецькій, 84. 

 1.7. Гр. Шоля Андрію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0215 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Міклоша                       

Берчені, 2. 

 1.8. Гр. Рішко Стефанії Юріївні земельної ділянки площею 0,0021 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, поз. 6. 



 

 1.9. Гр. Мартин Віктору Івановичу земельної ділянки площею 0,0163 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по Студентській набережній, 2 «в». 

 1.10. Гр. Покорбі Ганні Василівні земельної ділянки площею 0,8846 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                         

вул. Грушевського, 4 «а». 

 1.11. Гр. Деяк Богдану Тарасовичу земельної ділянки площею 0,1277 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                       

вул. Олександра Радищева, 1.  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  постійну 

комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                        Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


