
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  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 наступним юридичним та фізичним особам:     
          

1.1. Гр. Фаркаш Вікторії Йосипівні земельної ділянки площею 0,0255 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вул. Ракоці, 2. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Л.П.Я.» земельної 
ділянки  площею 0,1000 га для обслуговування власного нерухомого майна на 
пл. Б. Хмельницького, 21. 

1.3. Гр. Едрзеяку Ріхарду Ласловичу  земельної ділянки  площею            
0,0023 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по             
вул. Белінського, 13. 

1.4. Фізичній особі-підприємцю Попович Олесі Іванівні земельної ділянки  
площею 0,0093 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по            
вул. Белінського, 13, 41-42. 

1.5. Гр. Едрзеяку Ріхарду Ласловичу  земельної ділянки  площею            
0,0101 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по             
вул. Белінського, 13, 43-44. 

1.6. Гр. Піпашу Ігорю Івановичу земельної ділянки площею 0,0057 га для 
добудови та влаштування входу до власного магазину по пр. Свободи, 25/20. 

1.7. Гр. Стан Михайлу Петровичу земельної ділянки площею 0,0101 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд по вул. С. Дністрянського, 12. 

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю юридично-торгово-
виробниче підприємство «Подарунки» земельної ділянки площею 0,0221 га під 
власним приміщенням по вул. Грушевського, 74 «а». 



1.9. Фізичній особі-підприємцю Каганець Івану Івановичу земельної 
ділянки площею 100 кв.м. для добудови торгово-офісних приміщень по             
вул. Легоцького, 52/3. 

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАБО» земельної 
ділянки площею 0,0900 га для обслуговування автомийки вантажного 
автотранспорту в районі об’їзної дороги біля КПП «Ужгород». 

1.11. Приватному підприємству «Клініка сімейної стоматології» земельну 
ділянку площею 0,1139 га для будівництва та обслуговування будівель та 
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по   вул. Минайській, 23 «а». 

1.12. Гр. Попович Інні Іванівні земельної ділянки площею 0,0122 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги по вул. Грибоєдова, 20.  

1.13. Гр. Стебівка Наталії Степанівні земельної ділянки            
площею 0,0179 га для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 
інфраструктури та закладів громадського харчування по             
вул. Грибоєдова, 20 прим. 2.  

1.14. Гр. Осташу Миколі Миколайовичу земельної ділянки             
площею 0,0187 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
пр. Свободи, 22/19. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.). 
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 


