
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 IX сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07 вересня 2021 року                    Ужгород                                            № 411 

 

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 «ПЛАСТІКОМ 

УЖГОРОД» земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:20:001:0340) 

площею 0,2385 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. 8-го Березня. 

1.2. Гр. Генсецькій Марії Миколаївні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:54:001:1871) площею 0,4460 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Михайла 

Салтикова-Щедріна, 144. 

1.3. Гр. Цоклан Оксані Павлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:20:001:0268) площею 0,0984 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів побутового обслуговування по вул. Михайла                     

Грушевського, 72 «а». 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Верде» земельної ділянки 

площею 0,9290 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Юрія Гагаріна, 36. 

1.5. Гр. Стойка Нелі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:05:001:0107) площею 0,0049 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі на пл. Корятовича, 29, прим. 1 «Г». 



 

1.6. Гр. Повідайчик Михайлу Івановичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:11:001:0299) площею 0,0120 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по просп. Свободи, 55/102. 

1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс-центр 2» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0260) площею 0,0180 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Минайській, 16. 

 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури. 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 


