
 

 

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. Мадяр Руслані Олександрівні земельної ділянки площею 0,0332 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вул. Тютюновій, 25. 

 1.2. Гр. Дзюба Олександру Олеговичу земельної ділянки площею                   

0,0410 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

вул. Перемоги  (вул. Капушанська), 3/6. 

 1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ОРІОН-2005»  земельної 

ділянки площею 0,0642 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Минайській, 16 «а». 

 1.4. Гр. Палапі Олександру Борисовичу земельної ділянки площею                   

0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по  вул. Єньківській, б/н. 

 1.5. Гр. Палапі Олександру Борисовичу земельної ділянки площею                   

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по  вул. Єньківській, б/н. 

 1.6. Гр. Маслянка Наталії Василівні земельної ділянки площею                    

0,0028 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

пр. Свободи, 29/17. 

 1.7. Гр. Товт Брігіті Тіберіївні земельної ділянки площею                    

0,0008 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по пр. Свободи, 35/20. 

 1.8. Гр. Брензович Ярославі Іванівні земельної ділянки площею                    

0,0012 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Юрія Гойди, 28/1. 



 

 1.9. Гр. Нагорняк Наталії Михайлівні земельної ділянки площею                    

0,0036 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Бориса 

Тлехаса (вул. Марії Заньковецької), 75 "а" прим. 3. 

1.10. Гр. Ігнат 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 (І. Ваша), 2 "б". 

1.11. Фізичній особі- підприємцю Осадчук Інесі Владиславівні земельної 

ділянки площею 0,0500 га для іншої житлової забудови (розміщення 

адмінбудівлі та житлових приміщень) по вул. Героїв Крут (Галана) – Петра 

Гулака-Артемовського. 

1.12. Фізичній особі- підприємцю Кіщак Вірі Миколаївні земельної 

ділянки площею 0,0039 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Михайла Грушевського, 63/17. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

Міський голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


