
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXXVІ_  сесія    VІI _  скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 травня 2019 року                           Ужгород                                 № 1566                             
 

 

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. Опшитнику Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 

0,0111 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по                          

вул. Швабській, 3. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «КАСКАД-УЖ» земельної 

ділянки площею 0,1022 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. 8- го Березня, 28 «б». 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Комфорт-Маркет" земельної 

ділянки площею 0,0875 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Вілмоша Ковача (вул. Белінського), 17.  

1.4. Фізичній особі-підприємцю Гаврилюку Валерію Миколайовичу земельної 

ділянки площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (під 

станцією технічного обслуговування автомобілів) по  вул. Юрія Нікітіна, 8. 

1.5. Закарпатському обласному благодійному фонду дітей сиріт та інвалідів 

«Співчуття» земельної ділянки площею 0,4786 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по                               

вул. Гранітній, 1 «а». 

1.6. Приватному підприємству «КАДВА» земельну ділянку площею 0,0390 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла 

Грушевського, 68 "а". 



 

1.7. Гр. Слободянюк Олексію Олексійовичу земельної ділянки  площею     

0,0115 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії  

Заньковецької, 4. 

 

 2. Відмовити у наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок:    

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Олександра                          

Бородіна, б/н, оскільки земельна ділянка знаходиться за межами червоної лінії та у 

зв’язку із відсутністю документів на нерухоме майно. 

 

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

комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


