
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLVІІІ сесія    VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
04 червня 2020 року                            Ужгород                                      № 1995 

 

 

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. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТГАЗКОНТРОЛЬ» 

земельної ділянки площею 0,8837 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Олександра Блистіва, 1. 

1.2. Гр. Стебівка Наталії Степанівні земельної ділянки  площею 0,0179 га 

для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування по вул. Олександра Грибоєдова, 20, прим. 2. 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробниче 

автотранспортне об’єднання Закарпатської облспожив спілки» земельної 

ділянки площею 0,8324 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства  по  вул. Юрія 

Гагаріна, 36 «б». 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Світанок 2» земельної 

ділянки площею 0,7500 га для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення по вул. Кошицькій, 30. 

1.5. Гр. Янєв Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0395 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Вірменській. 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська кераміка" 

земельної ділянки площею 0,0061 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Яроцькій, 4 "а". 

 

 



 

1.7. Гр. Росоха Ірині Олександрівні, гр. Гусєву Олександру 

Олександровичу та гр. Шкирті Світлані Іванівні земельної ділянки площею 

0,2107 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Проектній, 7. 

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «БЕЙС ІНВЕСТ» земельної 

ділянки площею 1,0000 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Сергія Мартина (П. Комуни), 4. 

1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРАРІЯ КПД» земельної 

ділянки площею 1,4607  га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Сергія Мартина                                   

(П. Комуни), 4. 

 

2. Відмовити у наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок:    

2.1. Гр. Кость Богдану Михайловичу земельної ділянки площею 0,0053 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 45/3, 

залишити земельну ділянку на умовах оренди. 

2.2. Гр. Семйон Романасу Михайловичу земельної ділянки площею                 

0,0120 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                 

вул. Капушанській (Перемоги), 152 «а»,  у зв’язку із відсутністю документів на 

нерухоме майно. 

 

3. Відповідно до пункту 27.15 статті 27 Регламенту Ужгородської 

міської ради VII скликання 21.04.2016 року № 205  вважати відхиленими 

заяви про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок: 

3.1. Гр. Щадей Ії Василівні земельної ділянки площею 0,0027 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                                            

вул. Собранецькій, 122/43. 

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «МИСЛО» земельної 

ділянки площею 0,0922 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

на пл. Шандора Петефі, 17. 

3.3. Гр. Шитьман Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею                  

0,0235 га для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування по вул. Олександра 

Фединця, 16. 

3.4. Гр. Стойка Михайлу Васильовичу земельної ділянки площею 0,0093 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Мукачівській, 24, 

прим. 2. 

 

 

 

 



 

3.5. Гр. Панцо Олександру Васильовичу земельної ділянки площею                      

0,0121 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Собранецькій, 147 «б». 

 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 


