
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XIX_  сесія    VI _  скликання  
 (2-е пленарне засідання) 
 

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. Лебедєвій Зінаіді Олексіївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0075 га для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови по вул. Корзо, 11 «д».  
         1.2. Гр. Довганичу Василю Дмитровичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0365 га  під власним нерухомим майном та для його 
обслуговування по вул. Орлиній, 1.  

1.3. Гр. Пересоляку Павлу Олександровичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вул. І. Ваша, 2 «м». 

1.4. Фізичній особі – підприємцю Мандзюк Степану Федоровичу, ідент. 
номер ***, земельної ділянки площею 0,4405 га  під власними будівлями та для 
їх обслуговування по Слов’янській набережній, 23.  

1.5. Приватному акціонерному товариству «Військово – страхова 
компанія», ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,1634 га під власним 
нерухомим майном по Православній набережній, 11. 

1.6. Гр. Руснак Яну Яновичу, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 
0,0918 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Заньковецької, б/н. 

1.7. Гр. Андрусь Андріані Федорівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0127 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. 
Свободи, 22/2. 

1.8. Гр. Оксьон Маргариті Юліївні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0450 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 
Богомольця, 12 «а». 



1.9. Приватному підприємству «БудМікс», ідент. код ***, земельної 
ділянки площею 0,0210 га для добудови до власного меблевого салону по             
вул. Станційній, 16/1. 

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «КарпатСтройекс», 
ідент. код ***, земельної ділянки площею 0,2099 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств, машинобудівної та іншої промисловості по            
вул. Електрозаводській,4. 

1.11. Житлово-будівельному кооперативу «Архітектус», ідент. код ***, 
земельної ділянки площею 0,0500 га, для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови, по вул. О.Хіри, 9. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та 
постійну комісію з питань раціонального використання земельних ресурсів 
міста (Доктор О.О.). 

 
Міський голова                                                                           В. Погорелов 


