
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

_  VIІІ___ сесія   __VІ__ скликання 
(3-е пленарне засідання) 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від 14 жовтня 2011 р. № 287                                                              м. Ужгород 
 
Про надання дозволів на 
проведення експертної  
грошової оцінки земельних ділянок   
 
 

Розглянувши клопотання юридичних осіб 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. ******* земельної ділянки площею  20 кв. м. під входом до власного 
нежитлового приміщення по вул. ******* та земельної ділянки площею 69,82 кв. 
м. під власним майном на *******. 

1.2. Гр. *******земельної ділянки площею 342 кв.м. під власним нерухомим 
майном та для його обслуговування по вул. *******. 

1.3. Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 257 кв.м. 
під власним приміщенням та для його обслуговування  на *******.  

1.4. Гр. *******, ідент. номер *******, земельної ділянки площею 0,23 га 
під будівлями автобази та для їх обслуговування по вул. *******. 

2. Відмовити у наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок наступним юридичним та фізичним особам:  

2.1. Приватному підприємцю ******* земельної ділянки площею 15,42 кв.м. 
під власним майном по *******, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка може 
бути розглянута як при будинкова територія. 

2.2. Гр. ******* та приватному підприємцю ******* земельної ділянки 
площею 134 кв.м. під власним приймальним пунктом склотари по вул. *******. 
Об’єктом нерухомого майна являється тільки фундамент під приймальним 
пунктом склотари. 



2.3. Приватному підприємцю *******земельної ділянки площею 129 кв.м. 
під власним павільйоном  та для його обслуговування по вул. *******. Об’єкт 
розташований *******. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Трикура В.Ф. та постійну комісію з питань раціонального 
використання земельних ресурсів міста (Доктор О.О.). 
 

 
 
Міський голова                                                                       В. Погорелов 
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