
 

 

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. Богуш Ірмі Берталонівні земельної ділянки             
площею 0,0055 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
пр. Свободи, 22 прим. 18. 

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

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

1.4. 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». 

1.5. 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. 

1.6. 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. 
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1.7. Приватному підприємству «ФОГ» земельну ділянку            

площею 0,2669 га для обслуговування власного майна по вул. Гранітній, 14. 
1.8. Гр. Андрусь – Чорнак Лесі Миколаївні земельної ділянки             

площею 0,1100 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
вул. Перемоги, 175 «а». 

1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Євро-Парк» земельної 
ділянки площею 0,0328 га під власним майном та для його обслуговування по             
вул. Станційній, 56.  

1.10. Гр. Брийовській Тетяні Володимирівні земельної ділянки площею 
0,0007 га для обслуговування власного нежитлового приміщення по             
вул. Заньковецької, 38/22. 

1.11. Фізичній особі-підприємцю Сливці Івану Васильовичу земельної 
ділянки площею 0,0020 га для комерційного використання по            
вул. Залізничній, 1 «а». 

1.12. Приватному акціонерному товариству «Військово - страхова 
компанія» земельну ділянку площею 0,1634 га під власним нерухомим майном 
по Православній набережній, 11.  

1.13. Фізичній особі-підприємцю Бабичу Володимиру Андрійовичу 
земельної ділянки площею 1625 кв.м. для будівництва та обслуговування 
закладів торгівлі по вул. Доманинській, 308 «а». 

1.14. Гр. Полак Христині Олександрівні земельну ділянку            
площею 0,0178 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по            
пр. Свободи, 36/2. 

1.15. Приватному підприємству «БУД-ТІМ» земельної ділянки            
площею 0,0754 га для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови по вул. Богомольця, 19-19 «а». 

1.16. Товариству з обмеженою відповідальністю «Оптимакс» земельної 
ділянки площею 1,2995 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості по вул. Перемоги, 168. 

1.17. Товариству з обмеженою відповідальністю «Політекс» земельної 
ділянки площею 0,4703 га для обслуговування будівель громадської забудови 
по вул. Перемоги, 170. 

1.18. Гр. Пребуш Світлані Миколаївні земельної ділянки площею             
0,0011 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
вул. Загорській, 26. 

1.19. Гр. Струк Світлані Василівні земельну ділянку            
площею 0,0024 га під влаштованим входом до власного офісного приміщення  
по пр. Свободи, 43/17. 

1.20. Гр. Кужальному Мар’яну Олександровичу земельної ділянки 
площею 0,0070 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по             
вул. Бородіна, 3 «а». 
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1.21. Фізичній особі-підприємцю Гаврилко Василю Петровичу земельної 

ділянки  площею 0,0938 га для будівництва та обслуговування об’єктів 
туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування по            
вул. Боздоський парк, 2. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

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


