
 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
               _ІI_  сесія    VIІ _  скликання 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21 квітня 2016 року                           м. Ужгород                              № 190                           
 
Про надання та відмову у наданні  
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. Синишину Анатолію Анатолійовичу земельної ділянки                                 
площею 0,1000 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного 
транспорту по вул. Собранецькій, 147. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Тріо - Транс» земельної 
ділянки площею 1,4586 га  під виробничими приміщеннями по                                  
вул. Гранітній, 6. 

1.3. Гр. Мандзюк Степану Федоровичу земельної ділянки площею               
0,0579 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                        
наб. Слов'янській, 23. 

1.4. Гр. Мандзюк Степану Федоровичу земельної ділянки площею              
0,0314 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                   
наб. Слов'янській, 23. 

1.5. Гр. Сабадош Наталії Михайлівні земельної ділянки                                     
площею 0,0013 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по               
вул. Минайській, 28/36. 

1.6. Гр. Кіщак Мирославі Станківні земельної ділянки                               
площею 0,0756 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                               
вул. Коритнянській, 35. 

1.7. Фізичній особі-підприємцю Тріфонову Павлу Вячеславовичу 
земельної ділянки площею 0,0004 га для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови по вул. Загорській, 26/5. 
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2. Відмовити у наданні дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок наступним юридичним особам: 
 
2.1. Фізичній особі-підприємцю Губенков Владиславу Валентиновичу 

земельної ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови по вул. О. Кобилянської. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови (Габора О. М.) та постійну комісію з питань регулювання земельних 
відносин, містобудування та архітектури (Пономарьова С. Б.). 

 
 
 

 
Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


