
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVI   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
07 листопада 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1513_                 
 
 
Про надання дозволів та 
відмову у наданні 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. Штроблі Тамарі Василівні земельної ділянки площею 0,0171 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вул. Ракоці, 4. 

1.2. Гр. Горвату Михайлу Васильовичу земельної ділянки            
площею 0,6363 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості  по вул. П. Комуни, 4. 

 
2. Відмовити у наданні дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок наступним фізичним та юридичним особам: 
 
2.1. Гр. Немеш Вірі Федорівні земельної ділянки площею 0,0047 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 29 прим. 31. 
2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ено Меблі ЛТД» 

земельної ділянки площею 0,0237 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Шумній, 25. 

2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю юридично-торгово-
виробничому підприємству «Подарунки» земельної ділянки площею 0,0221 га 
для роздрібної торгівлі та комерційних послуг по вул. Грушевського, 74 «а». 
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2.4. Фізичній особі – підприємцю Хаджиєву Руслану Юрійовичу 

земельної ділянки площею 0,0025 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Грибоєдова, 6. 

2.5. Фізичній особі – підприємцю Пересоляку Михайлу Васильовичу 
земельної ділянки площею 0,0413 га для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості  по вул. Українській, 16. 

2.6. Фізичній особі – підприємцю Пересоляку Михайлу Васильовичу 
земельної ділянки площею 0,0108 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  по вул. Баб’яка, 15 «в». 

2.7. Гр. Кіщак Вірі Миколаївні земельної ділянки площею 0,0039 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вул. Грушевського, 63/17. 

2.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Пластикові системи» 
земельної ділянки площею 0,1359 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  по вул. Приладобудівників, 3. 

2.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «НСЛ» земельної ділянки 
площею 0,4000 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Загорській. 

2.10. Гр. Ковальській Інні Анатоліївні земельної ділянки             
площею 0,0027 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по             
вул.  Джамбула, 78 «в». 

2.11. Гр. Гулеватій Тетяні Володимирівні земельної ділянки             
площею 0,0065 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по             
вул. Джамбула, 78 «б». 

2.12. Фізичній особі – підприємцю Сливка Івану Васильовичу земельної 
ділянки площею 0,0020 га для комерційного використання по             
вул. Залізничній, 1 «а». 

2.13. Фізичній особі-підприємцю Осадчук Інесі Владиславівні земельної 
ділянки площею 0,0500 га для розміщення адмінбудівлі та житлових приміщень  
по вул. Галана - Г.Артемовського. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.). 
 
 
 
Секретар ради                                                                                В. Семаль 


