
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ХVІІІ  сесія    VIІ _  скликання  
(2-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
  21 грудня 2017 року                      м. Ужгород                               № 924       

                                

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. Гр. Ратушняку Сергію Миколайовичу земельної ділянки площею 

1,1732 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Підградській, 33 за умови сплати втраченої вигоди бюджету 

міста з моменту набуття права власності на нерухоме майно. 

 1.2. Гр. Чучка Ользі Іванівні земельних ділянок площею 0,0107 га та 

площею 0,0020 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Цегольнянській, 6. 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма»Магістраль ЛТД» 

земельної ділянки площею 0,0880 га для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно-фінансових установ по вул. Собранецькій, 60. 

1.4. Гр. Спех Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 0,0900 га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Оноківській, 4 "а". 

 

 2. Відмовити у наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок:    

 2.1. Гр. Терпак Марті Василівні земельної ділянки площею 0,0808 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на                                      

Слов’янській набережній, 4 у зв’язку із наявним рішенням міської ради щодо 

об’єднання земельних ділянок. 

2.2. Гр. Руснак Яну Яновичу земельної ділянки площею 0,0918 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Бориса Тлехаса, 97 у зв’язку із відсутністю документів на 

нерухоме майно. 
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2.3. Фізичній особі-підприємцю Король Ользі Павлівні земельної 

ділянки площею 0,0065 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по пр. Свободи, 35/50. Запропонувати заявнику залишити земельну ділянку на 

умовах оренди. 

2.4. Гр. Бондюк Надії Іванівні земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                                  

пр. Свободи, 22/17. Запропонувати заявнику залишити земельну ділянку на 

умовах оренди. 

2.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Магнум" земельної 

ділянки площею 0,0027 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(під прибудовою до власного приміщення) на пл. Шандора Петефі, 31/10-12 

оскільки відсутній діючий договір оренди земельної ділянки. 

 2.6. Гр. Мадяр Руслані Олександрівні земельної ділянки площею               

0,0332 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Тютюновій, 25 у зв’язку із 

відсутністю документів на нерухоме майно. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


