
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                XXI   сесія    VI   скликання  

     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 квітня  2014 року                 м. Ужгород                                   № 1287  

 

 

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. Гр. Лошак Діані Євгенівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 

площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, по вул. Штефана, 2 «а». 

1.2. Приватному підприємству «МАЙСТЕР», ідент. код ***, земельної 

ділянки площею 0,0100 га під власним магазином-офісом по                      вул. 

Легоцького, 3 «а». 

 

2. Відмовити у наданні дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок наступним фізичним та юридичним особам: 

 

2.1. Гр. Едрзеяк Ріхарду Ласловичу, ідент. номер ***,  земельної ділянки 

площею 0,0101 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Белінського, 13, 43-44.  

2.2. Гр. Василечко Василю Михайловичу, ідент. номер ***, земельної 

ділянки  площею 12,62 кв.м. для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по пр. Свободи, 28/18. 

2.3. Гр. Щадей Ії Василівні, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 

0.0027 га під входом до власного нежитлового приміщення  по                          

вул. Собранецькій,122/43. 



2.4. Приватному підприємству «Клініка сімейної стоматології», ідент. код 

***, земельної ділянки (кадастровий номер 211010000:19:001:0163) площею 

0,1139 га, для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги, по вул. Минайській, 23а. 

2.5. Гр. Кокольник Магдалині Михайлівні, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,017 га для обслуговування власного майна по просп. 

Свободи, б/н, з подальшою передачею в оренду. 

2.6. Гр. Костюку Анатолію Павловичу, ідент. номер ***, земельної 

ділянки площею 0,0314 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, б/н. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.). 

 

 

Секретар ради                                                                           В. Щадей 


