
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _І_ сесія    VІII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020 року                            Ужгород                                      № 36                          

  

 

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. Приватному підприємству «АКО-2005» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:12:001:0007) площею 0,0152 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Мукачівській, 80. 

 1.2. Приватному підприємству «АКО-2005» земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:12:001:0017) площею 0,0154 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Мукачівській, 80. 

 1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Сан Джусто Україна» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0149) площею                 

0,0253 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                             

вул. 8-го Березня, 30. 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД ФІНАНС ГРУП» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0251) площею               

0,1634 га для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових 

установ по Православній набережній, 11. 

 1.5. Гр. Стойці Михайлу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0318) площею 0,0093 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Мукачівській, 24, прим.2. 



1.6. Гр. Вагерич Катерині Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:15:001:0210) площею 0,0060 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Минайській, 4 «в». 

1.7. Гр. Зозулич Володимиру Васильовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:20:001:0275) площею 0,0056 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-го Березня, 33 «в». 

1.8. Гр. Дмитренко Наталії Борисівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:21:001:0553) площею 0,1781  га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Тиводара 

Легоцького 9 «а». 

1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛА ВЕЛЛА" земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:08:001:0151) площею 0,0473 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                        

вул. Адольфа Добрянського, 6 «а».  

1.10. Гр. Зайцевій Ользі Василівні та гр. Букреєвій Оксані Володимирівні 

земельної ділянки площею 0,0006 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Льва Толстого, 46. 

1.11. Гр. Малець Надії Володимирівні земельної ділянки площею 0,0634 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії 

Заньковецької, 10. 

 

2. Відмовити у наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок:   

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

2110100000:05:001:0102) площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Олександра Фединця – залишити земельну ділянку в 

оренді.  

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. 

 2.3. Гр. Рослік В’ячеславу Володимировичу та гр. Жолтані Елеонорі 

Миколаївні земельної ділянки площею 0,0275 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Юрія Гагаріна, 2 «а»/3 – залишити 

земельну ділянку в оренді.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 


