
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ХІX  сесія    VIІ _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
  08 лютого 2018 року                   м. Ужгород                                  № 977     

 

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. Попович Інні Іванівні земельної ділянки площею 0,0084 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та 

соціальної допомоги по вул. Олександра Грибоєдова, 20. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Альбіон-Уж» земельної 

ділянки площею 0,3500 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Олександра Бородіна, 2 «а». 

 1.3. Гр. Кальницькій Марині Анатоліївні земельної ділянки площею 

0,0403 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови на пл. Корятовича, 27. 

 1.4. Гр. Терпак Марті Василівні земельної ділянки площею 0,1090 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по Слов’янській                        

набережній, 4. 

 1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОР- Ужгород" 

земельної ділянки площею 0,1652 га для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій в районі вул. Об`їзної дороги, 15. 

 

 2. Відмовити у наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок:    

 2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Плодоовоч-Уж» 

земельної ділянки площею 0,0410 га  для обслуговування власного майна по  

вул. Федора Потушняка (Благоєва), 1 «а», залишити земельну ділянку на умовах 

оренди. 
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 2.2. Фізичній особі-підприємцю Хомі Юрію Дьордьовичу земельної 

ділянки площею 0,0050 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по пр. Свободи, 32  у зв’язку із відсутністю рішення про 

затвердження проекту землеустрою. 

2.3. Фізичній особі-підприємцю Осадчук Інесі Владиславівні земельної 

ділянки площею 0,0500 га для розміщення адмінбудівлі та житлових приміщень 

по вул. Героїв Крут (Галана) – Петра Гулака – Артемовського, запропонувати 

заявнику звернутися після поновлення договору оренди земельної ділянки. 

 2.4. Гр. Лавному Віктору Степановичу земельної ділянки площею                  

0,0101 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Устима Кармелюка, 7, запропонувати заявнику 

звернутися після поновлення договору оренди земельної ділянки. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


