
                               УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
__ХІV__ сесія   __VІ__ скликання 

                                                             (2-е пленарне засідання) 
 

РІШЕННЯ 
 
від  27 вересня 2012 року                м. Ужгород                                        № 649 
 
 
Про надання дозволів на 
проведення експертної  
грошової оцінки земельних ділянок   
 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, 
враховуючи генеральний план забудови міста Ужгород, 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 наступним юридичним та фізичним особам:  
          1.1. Колективному підприємству "Ремпобуттехніка" земельної ділянки 
площею 0,054 га під адмінбудівлею та для її обслуговування по вул. ***. 
          1.2. Дворницькому Віталію Миколайовичу земельної ділянки площею 
0,01 га для обслуговування власного нерухомого майна по вул. ***, б/н.  
         1.3. Гр. Харуті Федору Григоровичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0208 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по пров. ***. 
         1.4. Гр. Мороз Ларисі Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки  
площею 0,0232 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. ***.  
        1.5.   Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська кераміка", 
ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,0390 га під власним майном та 
для його обслуговування по вул. ***. 
          1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Мінеральні води", 
ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,0390 га під власним майном та 
для його обслуговування по вул. ***. 
          1.7. Гр. Ткачик Тетяні Степанівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0081 га під власним майном та для його обслуговування по вул. 
***.  
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1.8. Фізичній особі - підприємцю Анікеєвій Ганні Василівні, земельної 
ділянки площею 0.0049 га під власним нерухомим майном комерційного 
призначення по вул. ***. 
         1.9.Товариству з обмеженою відповідальністю «МЕГА» земельної 
ділянки площею 0.0350 га під власним нерухомим майном по             
вул. *** – вул. ***. 
        1.10. Фізичній особі – підприємцю Боднар Віктору Івановичу ідент. 
номер *** земельної ділянки площею 0.3356 га для обслуговування будівель 
та споруд промислового призначення по вул. ***. 
       1.11. Гр. Травницькій Світлані Тіборівні,  ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0.0038 га, яка прилягає до власної, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на пл. 
***.  
       1.12. Повному товариству «Ескорт», ідент. код ***, земельної ділянки 
площею 0.0132 га під власним нерухомим майном на пл. ***. 
 

 2. Відмовити у наданні  дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки фізичній особі: 
   2.1. Гр. Дроб Наталії Миколаївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0096 га  для будівництва торгово-офісних приміщень по  вул. ***.  
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 
постійну комісію з питань раціонального використання земельних ресурсів 
міста (Доктор О.О.). 

 

 
Міський голова                                                                       В. Погорелов 
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