
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІV сесія    VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 лютого 2020 року                            Ужгород                                      № 1907 

 

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. Товариству з обмеженою відповідальністю «КООП Ужгородський 

ринок» земельної ділянки площею 0,2150 га для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури на пл. Корятовича, 19. 

1.2. Гр. Бігар Наталії Михайлівні земельних ділянок площею 0,0445 га та 

площею 0,0215 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                    

вул. Минайській, 16. 

1.3. Гр. Кальницькому Анатолію Єгоровичу земельної ділянки площею 

0,7632 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Юрія Гагаріна, 36 «в». 

1.4. Гр. Горблюк Галині Олександрівні земельної ділянки                               

площею 0,0013 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі                               

(влаштування входу до магазину) по вул. Іштвана Сечені, 50, прим.18. 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Мале підприємство                                                      

«ПОМ-НІМ» земельної ділянки площею 0,7000 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Проектній, 1 «а». 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Паб і Ком» земельної 

ділянки площею 0,4000 га для розміщення та експлуатації закладів з 

обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення в районі 

Об’їзної дороги (урочище «Червениця»). 



 

1.7. Фізичній особі-підприємцю Кіштулинець Оксані Іллівні земельної 

ділянки площею 0,0050 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по пр. Свободи, 29/32. 

1.8. Немешу  Івану Степановичу земельної ділянки площею 0,0015 по                 

пр. Свободи,1 та земельну ділянку площею 0,0041 га по пр. Свободи, 1/4 для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


