
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ______  сесія    VIІ _  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
_________________                    

  м. Ужгород 

Про надання 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. Бондюк Надії Іванівні земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                      

пр. Свободи, 22/17. 

 1.2. Гр. Шеремет Олені Вікторівні земельної ділянки площею 0,0256 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Степана 

Руданського, 18. 

 1.3. 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. 

 1.4. Гр. Решетарю Сергію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0037 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (під 

власним нежитловим приміщенням) по вул. Олександра Духновича, 3.   

 1.5. Гр. Стегурі Олександру Юрійовичу земельної ділянки площею     

0,1230 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Собранецькій, 145 «в». 

 1.6. Гр. Горзей Василю Петровичу земельної ділянки площею 0,1219 га 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 

вул. Собранецькій, 145 «в». 

 1.7. Товариству з обмеженою відповідальністю "ПРІОРИТЕТ-2016" 

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування  

будівель ринкової інфраструктури по вул. Олександра Грибоєдова. 

 1.8. Гр. Демурі Ігорю Володимировичу земельних ділянок загальною 

площею 0,2136 га (земельна ділянка площею 0,0890 га кадастровий номер 

2110100000:59:001:0421), (земельна ділянка площею 0,0173 га кадастровий 

номер 2110100000:59:001:0420), (земельна ділянка площею 0,1073 га 



 

кадастровий номер 2110100000:59:001:0419), для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по  вул. Андрія Палая, 2 «а». 

 1.9. Гр. Хомі Юрію Дьордьовичу земельної ділянки площею 0,0050 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по          

пр. Свободи, 32/49. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

Міський голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради ____ сесії  VІІ скликання 

 

"Про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок" 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта. 

Підставою для розроблення проекту рішення є заяви та клопотання 

фізичних та юридичних осіб щодо надання міською радою дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. Метою реалізації 

проекту рішення є продаж громадянам та юридичним особам земельних 

ділянок, які перебувають у розпорядженні  міської ради. 

 2. Стан нормативно-правової бази у даній сфері регулювання. 

Запропонований проект рішення відповідає вимогам статей 26, 33 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 128 

Земельного кодексу України,  Закону України «Про оцінку земель». 

3. Рекомендації та пропозиції депутатської комісії з питань 

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 

     Клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, які включені до проекту 

рішення виносилися відділом землекористування на розгляд постійної комісії з 

питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Так, 

за результатами їх розгляду комісією вирішено рекомендувати міській раді 

надати дозволи на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

(протоколи засідань комісій № 155 від 20.08.2018, № 157 від 05.09.2018, № 158 

від 10.09.2018 ). 

  

Клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, які включені до проекту 

рішення виносилися відділом землекористування на розгляд постійної комісії з 

питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Так, 

за результатами їх розгляду комісією вирішено рекомендувати міській раді 

відмовити у наданні дозволів на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок:  

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

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                      

пр. Свободи, 22/17 (протокол засідання комісії № 155 від 20.08.2018 

рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, залишити земельну 

ділянку в оренді). 

 1.2. Гр. Шеремет Олені Вікторівні земельної ділянки площею 0,0256 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Степана 

Руданського, 18 (протокол засідання комісії № 155 від 20.08.2018 

рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, заявнику звернутись після 

поновлення договору оренди земельної ділянки). 

 1.3. 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. (протокол засідання комісії № 155 від 



 

20.08.2018 рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку із не 

цільовим використанням земельної ділянки). 

 1.4. Гр. Решетарю Сергію Андрійовичу земельної ділянки площею 0,0037 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (під 

власним нежитловим приміщенням) по вул. Олександра Духновича, 3 

(протокол засідання комісії № 155 від 20.08.2018 рекомендувати відмовити у 

задоволенні клопотання, залишити земельну ділянку в оренді). 

   

 

 

 

Начальник 

відділу землекористування                                                           О. ЧЕПКИЙ 


