
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 15.07.05 № 204                                                                м.Ужгород

Про проведення аукціону
з продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення

Відповідно  до  рішення  ХІ  сесії  міськради  ІV  скликання  від
05.11.2002р.  “Про  затвердження  Тимчасового  положення  про
земельний  аукціон  та  організацію  продажу  земельних  ділянок”  та
рішень  XLІ  сесії  міськради  ІV  скликання  від  28.04.05№589  „Про
внесення  змін  в  рішення  ХХХVІІІ  сесії  міськради  від  28.12.04№487
„Про  перелік  земельних  ділянок  несільськогосподарського
призначення,  які  підлягають  продажу  шляхом  аукціону”,  ХL  сесії
міськради  від  25.03.05  №545  „Про  перелік  земельних  ділянок
несільськогосподарського  призначення,  які  підлягають  продажу
шляхом аукціону”, ХLІІІ сесії міськради ІV скликання від 08.06.05  №622
„Про  внесення  змін  в  рішення  ХL  сесії  міської  ради  ІV  скликання  від
25.03.05 № 545”, ХХХІІІ сесії міськради ІV скликання від 30.09.04№394
„Про  затвердження  переліку  земельних  ділянок
несільськогосподарського  призначення,  які  підлягають  продажу
шляхом  аукціону”  та  рішення  ХХХІІІ  сесії  ІV  скликання  від
30.09.04р.№395  “Про  зміни  до  рішення  ХХІХ  сесії  міськради  ІV
скликання від 04.06.04 №335”,

1. Управлінню майнової політики міста (Мартину В.І.):
1.1. Провести аукціон з продажу земельних ділянок

несільськогосподарського призначення в м. Ужгороді, а саме:
− земельна  ділянка  загальною  площею 0,090  га  по  вул.  Героїв,  б/н  за

початковою ціною 49 878,00 грн. (без врахування ПДВ); 
− земельна  ділянка  загальною  площею 0,090  га  по  вул.  Героїв,  б/н  за

початковою ціною 49 878,00 грн. (без врахування ПДВ); 
− земельна ділянка загальною площею 0,1150  га  по  вул.  Тімірязєва  за

початковою ціною 51 359,00 грн. (без врахування ПДВ);
− земельна  ділянка  загальною  площею  0,5194  га  в  мікрорайоні

„Боздош”,  вул.  Д.  Климпуша  (поз.  №3)  за  початковою  ціною  604
114,14 грн. (без врахування ПДВ);

− земельна  ділянка  загальною  площею  0,4879  га  в  мікрорайоні
„Боздош”,  вул.  Д.  Климпуша  (поз.  №4)  за  початковою  ціною  590



602,95 грн. (без врахування ПДВ);
1.2. Провести  повторний  аукціон  з  продажу  земельних  ділянок

несільськогосподарського призначення в м. Ужгороді, а саме:
− земельна  ділянка  загальною  площею 2,0  га  в  районі  об’їзної  дороги

м.  Ужгорода  за  початковою  ціною  501600,00  грн.  (без  врахування
ПДВ);

− земельна  ділянка  загальною  площею 0,3601  га  по  вул.  Ужанській  за
початковою ціною 145 012,27 грн. (без врахування ПДВ).

3. Інформацію  про  проведення  аукціону  з  продажу  земельних  ділянок
несільськогосподарського призначення опублікувати в місцевій пресі.
 

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови
від  10.06.05  №167  „Про  проведення  аукціону  з  продажу  земельних
ділянок несільськогосподарського призначення”

Міський голова                                                                В.В. Погорєлов


