
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 
10 вересня 2020 року                     Ужгород                                № 2111 

 

 

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. Панцо Олександру Васильовичу земельної ділянки площею                      

0,0121 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Собранецькій, 147 «б». 

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

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

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Коралфенікс» земельної 

ділянки площею 0,2513 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

на площі Кирила і Мефодія, 3. 

1.4. Гр. Куцак Тетяні Вікторівні земельної ділянки площею 0,1114  га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по                                               

вул. Собранецькій, 147 «д». 

1.5. Гр. Пинзеник Василю Івановичу земельної ділянки площею                     

0,0638 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                  

вул. Гвардійській, 25. 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «МИСЛО» земельної 

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

на пл. Шандора Петефі, 17. 

1.7. Гр.  Семйон Романасу Михайловичу земельної ділянки площею                 

0,0120 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                 

вул. Перемоги, 152 «а». 

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прозахід-УЖ» земельної 

ділянки площею 0,0096 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Івана Франка, 56 «б». 



 

1.9. Громадській організації «Ужгородська федерація боксу» земельної 

ділянки площею 0,0587 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування по вул. Федора Потушняка (Благоєва), 3а.   

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «РІВО ТРЕЙД» земельної 

ділянки площею  0,0963 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Олександра Богомольця, 20. 

1.11. Гр. Зелінській Маріанні Михайлівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0324) площею 0,0083 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Швабській, 5. 

1.12. Фізичній особі-підприємцю Трофимлюк Дмитру Олеговичу земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:50:001:0039) площею 0,0160 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Собранецькій, 147 е. 

1.13. Гр. Стегурі Марії Іллівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:21:001:0537) площею 0,0042 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Бориса Тлехаса (Марії Заньковецької), 77 д. 

1.14. Гр. Сливка Василю Івановичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:51:001:0847) площею 0,0266 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Михайла Салтикова -Щедріна, 36 «а». 

1.15. Гр. Кулич Віталії Богданівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0216) площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Минайській, 11. 

1.16. Гр. Манзюк Надії Василівні земельної ділянки                                 

(кадастровий номер 2110100000:30:001:0147) площею 0,0060 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Кошицькій, 43 «а». 

 

2. Відмовити у наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок:    

2.1. Приватному підприємству «Земгрупп» та товариству з обмеженою 

відповідальністю «Вайлд вотер ворлд» земельної ділянки площею 0,1980 га для 

будівництва та обслуговування закладів комунального обслуговування по                   

вул. Генерала Свободи, 9 «б», у зв’язку із відсутністю зареєстрованого права 

користування земельною ділянкою. 

2.2. Гр. Савицькому Олегу Сергійовичу земельної ділянки  площею   

0,0411 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по             

вул. Юрія Гагаріна, 2 «а» відповідно до статті 79/1 Земельного кодексу 

України. 

 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 


