
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XV_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12 вересня 2017 року                     м. Ужгород                                 № 776                                

   

 

 

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:    

 1.1. Приватному підприємству "Пекарня ДІК" земельної ділянки площею 

0,0030 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                              

вул. Вілмоша Ковача (вул. Белінського), 13 "б". 

 1.2. Гр. Поган Марті Миколаївні земельної ділянки площею 0,0210 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Станційній. 

1.3. Гр. Рибак Ярославні Святославівні земельної ділянки площею     

0,0120 га для влаштування торгового закладу з легких конструкцій по                                          

вул. Собранецькій (в районі КПП «Ужгород»). 

1.4. Гр. Газі Юрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,0014 га для 

роздрібної торгівлі та комерційних послуг по вул. Оноківській, 18/48. 

 1.5. Гр. Арутюнян Наталії Олексіївні земельної ділянки площею 222 кв.м. 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Грибоєдова, 5. 

 1.6. Гр. Гергель Вікторії Олександрівні земельної ділянки площею                       

0,5512 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної т іншої 

промисловості по вул. Стрільничній, 34. 

 1.7. Гр. Щербей Агаті Йосипівні земельної ділянки площею 0,0076 для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Пушкіна, 3 прим.3. 

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю "Новопарт" земельної 

ділянки площею 0,6600 га для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури по вул. Коритнянській, 2,3. 
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2. Відмовити у наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок:    

  

 - Гр. Калюжину Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0993 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Ак. Корольова, 4 "б" на підставі рішення 

Ужгородського міськрайонного суду. 

 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


