
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _ІV_ сесія    VІII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 березня 2021 року                         Ужгород                                      № 148      

 

Про надання та відмову у наданні 

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. Казарян Наталії Степанівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:63:001:0304) площею 0,0409 га  для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (кафе-бар та господарські приміщення) по вул. Слави, 25.   

 1.2. Гр. Садовніковій Вероніці Олександрівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:16:001:0319) площею 0,0040 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по просп. Свободи, 40/18. 

 1.3. Гр. Брунцвік Євгенії Олексіївні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0557) площею 0,0025 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Марії Заньковецької, 75, прим. 1. 

 1.4. Гр. Данюк Ользі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0901) площею 0,0099 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Івана Франка, 56. 

 1.5. Товариству з додатковою відповідальністю будівельне управління  

«Промжитлобуд» земельної ділянки площею 2,2319 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств по вул. Сергія Мартина (вул. Паризької Комуни), 2. 

 1.6. Гр. Писанчина Пушавер Олесі Богданівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:18:001:0167) площею 0,0087 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 16 «А». 

 1.7. Гр. Адамовському Миколі Гавриловичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:19:001:0268) площею 0,0022 га для 



 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра                

Бородіна, 3 «б». 

 1.8. Гр. Дідичин Василю Петровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:05:001:0112) площею 0,0070 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Олександра Фединця, 12. 

 1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «КАНЦЕЛЯРКА» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:58:001:0220) площею      

0,1300 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. Українській, 16. 

1.10. Гр. Деяк Богдану Тарасовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:24:001:0639) площею  0,0224 га для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови по вул. Олександра Радищева, 1 «а». 

 1.11.  Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСЕРВІС-

ПАКТ» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:64:001:0086) 

площею 0,0226 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства по вул. Проектній, 7. 

 1.12. Гр. Боротко Івану Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:16:001:0323) площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Вілмоша Ковача, 13/3. 

   

2. Відмовити у наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок:   

- Гр. Кокольник Магдалині Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:11:001:0237) площею 0,0170 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по просп. Свободи, б/н на підставі статті 128 

Земельного кодексу України.  

 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 


