
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІІ сесія    VII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
24 грудня 2019 року                          Ужгород                                     № 1854 

       

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. Калабішка Василю Васильовичу земельної ділянки площею               

0,0630 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Собранецькій, 147 «б». 

1.2. Гр. Квятковській Людмилі Миколаївні земельної ділянки площею 

0,0039 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької. 

1.3. Гр. Шуберту Віктору Миколайовичу земельної ділянки площею    

0,0024 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької. 

1.4. Гр. Лозінській Маргариті Яношівні земельної ділянки площею                

0,0034 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під власним 

нежитловим приміщенням)  по вул. Духновича, 3 прим. 2 «а». 

1.5. Гр. Місарош Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0025 га 

для іншої комерційної діяльності по вул. Михайла Грушевського, 39/2. 

1.6. Гр. Місарош Івану Васильовичу земельної ділянки площею 0,0034 га 

для іншої комерційної діяльності по вул. Михайла Грушевського, 39/2. 

   1.7. Гр. Маленковій Еллі Сергіївні земельної ділянки площею 0,4284 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 



 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по  

вул. Олександра Блистіва, 20. 

1.8. Гр. Молнар Тетяні Євгеніївні  земельної ділянки площею 0,0578 га для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по                                

вул. Минайській, 3 «а». 

1.9. Гр. Покрівчак Маргариті Михайлівні земельної ділянки площею  

0,1015 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                      

вул. Мукачівській, 15 – вул. Олександра Митрака, 6. 

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю "Мишим" земельної 

ділянки площею 0,0046 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

на пл. Кирила і Мефодія, прим. 6. 

1.11. Гр. Грабар Олександру Олексійовичу земельної ділянки площею 

0,0115 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                  

вул. Марії Заньковецької, 66 "е". 

 

2. Відмовити у наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок:    

2.1. Гр. Стегурі Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею     

0,1230 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Собранецькій, 145 «в», оскільки земельна ділянка продана 

через аукціон. 

2.2. Гр. Горзей Василю Петровичу земельної ділянки площею 0,1219 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                  

вул. Собранецькій, 145 «в», оскільки земельна ділянка продана через аукціон. 

 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Секретар ради                                                                            Андріана СУШКО 

 


