
 

 

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. Левицькій Оксані Петрівні земельної ділянки площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Університетській, б/н. 

1.2.  Гр. Раскатовій Ірені Володимирівні земельної ділянки площею 
0,0020 га для влаштування входу до власного нежитлового приміщення по вул. 
Белінського, 13/2. 

1.3. Гр. Мойсюк-Торохтіній Іванні Іванівні земельної ділянки площею 
0,0015 га під влаштованим входом до власного офісного приміщення по вул. 8-
Березня, 23/3. 

1.4. Приватному підприємству «ІППОН» земельних  ділянок пл.пл. 0,0400 
га, 0,0400 га для будівництва і розширення інфраструктури по вул. І Франка,1. 

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

1.6. Фізичній особі-підприємцю Антонь Володимиру Івановичу земельної 
ділянки площею 0,0500 га під незавершеним будівництвом по  вул. Одеській, 17 
«а». 

 

 

 



1.7. Гр. Мідянка Михайлу Михайловичу земельної ділянки площею 
0,0172 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по  вул. Докучаєва, 22. 

1.8. Ужгородському міському об’єднанню учбово-спортивному центру 
товариства сприяння обороні України земельної ділянки площею 0,0190 га під 
власною будівлею по вул. Підгірній, 29/3. 

1.9. Гр. Василечко Василю Михайловичу земельної ділянки площею 
0,0013 га для прибудови тамбуру та влаштування входу до власного 
приміщення по пр. Свободи, 28/18. 

1.10.  Гр. Штроблі Тамарі Василівні земельної ділянки площею 0,0171 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Ф. Ракоці, 4. 

1.11. Товариству з обмеженою відповідальністю юридично-торгово-
виробниче підприємство «Подарунки»  земельної ділянки площею 0,0221 га для 
здійснення комерційної діяльності по вул. Грушевського, 74 «а». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 
постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.). 
 
 
Секретар ради                                                                           В. Щадей 


