
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXIII_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15 травня 2018 року                 м. Ужгород                                 № 1090                           

          

                                 

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. Ганичу Йосипу Федоровичу та гр. Данканичу Василю 

Васильовичу земельної ділянки площею 0,4379 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Олександра 

Радищева, 1.  

 1.2. Фізичній особі - підприємцю Ковачу Олександру Михайловичу 

земельної ділянки площею 0,0680 га для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури  по пр. Свободи, поз. 1. 

 1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Хозяйка» земельної 

ділянки площею 0,0173 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Августина Волошина, 8. 

 1.4. Гр. Стоцькій Тетяні Володимирівні земельної ділянки площею        

0,0241 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на                                 

пл. Корятовича, 14-16. 

 1.5. Гр. Сивоус Марії Дмитріївні земельної ділянки площею 0,0034 га для 

добудови до офісного приміщення по вул. Минайській, 8/58. 

 1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Зенфінанс» земельної 

ділянки площею 0,0900 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Одеській, 5. 

 1.7. Фізичній особі-підприємцю Перечинському Ярославу Васильовичу 

земельної ділянки площею 0,0500 га  для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Василя Комендаря (Джамбула) – Олександра               

Бородіна, б/н. 

  



 

  

 1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Електро-Закарпаття» 

земельної ділянки площею 1,4300 га  для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Залізничній, 11. 

 1.9. Гр. Костів Наталії Іллічні земельної ділянки площею                    

0,0170 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                

вул. Миколи Бобяка, 5 «а». 

 1.10. Гр. Пономарьовій Наталії Миколаївні земельної ділянки площею 

0,0700 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Перемоги, 23 «а». 

  

 2. Відмовити у наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок:    

 2.1. Гр. Ігнату Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0154 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Василя Балога, 2 «б». Залишити земельну ділянку на умовах оренди. 

 2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Канцелярка» земельної 

ділянки площею 0,0176 га для іншої комерційної діяльності по                                      

вул. Українській, 16 у зв’язку із невідповідністю цільового призначення 

земельної ділянки до класифікатора цільових призначень. Запропонувати 

заявнику залишити земельну ділянку в оренді. 

 2.3. Гр. Шикулі Михайлу Юрійовичу земельної ділянки площею                     

0,0145 га  для іншої комерційної діяльності по вул. Українській, 16 у зв’язку із 

невідповідністю цільового призначення земельної ділянки до класифікатора 

цільових призначень. Запропонувати заявнику залишити земельну ділянку в 

оренді. 

 2.4. Фізичній особі-підприємцю Шігімага  Вірі Богданівні земельної 

ділянки площею 0,0040 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по пр. Свободи, 39/33, залишити земельну ділянку в оренді. 

 2.5. Гр. Гладжикурка Василю Івановичу, гр. Гладжикурка Надії 

Богданівні, гр. Гладжикурка Людмилі Василівні земельної ділянки площею 

0,0026 га для іншої житлової забудови по пр. Свободи, 28/20, залишити 

земельну ділянку в оренді. 

 2.6. Гр. Горблюк Галині Олександрівні земельної ділянки площею                   

0,0013 га для влаштування входу до магазину по вул. Іштвана Сечені, 50/18, 

залишити земельну ділянку в оренді. 

 2.7.  Гр. Палапі Олександру Борисовичу земельної ділянки площею                    

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Єньковській, б/н, залишити земельну 

ділянку в оренді. 

 2.8. Гр. Костів Світлані Михайлівні земельної ділянки площею                    

0,1805 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Електрозаводській, 45, повернутись до розгляду, після 



 

укладання договорів оренди та відшкодування збитків бюджету за 

користування земельними ділянками. 

 2.9. Гр. Костіву Віктору Івановичу земельної ділянки площею                    

0,1570 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Електрозаводській, 45, повернутись до розгляду, після 

укладання договорів оренди та відшкодування збитків бюджету за 

користування земельними ділянками. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


