
                       Доповнення  1 до проекту рішення № 1149 
 

 «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:     
          

1.4. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної  ділянки площею 0,0542 га 
(кадастровий номер 2110100000:60:001:0156), для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, по вул. Гранітній, 1 «а» 

1.5. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної  ділянки площею 0,0010 га 
(кадастровий номер 2110100000:19:001:0074), для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, по вул. Минайській, 9. 

1.6. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0100 га 
(кадастровий номер 2110100000:18:003:0022), для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, по вул. Грушевського, 61. 

1.7. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної  ділянки площею 0,0050 га 
(кадастровий номер 2110100000:06:001:0236), для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  на пл. Театральній, 3. 

1.8. Фізичній особі – підприємцю ***, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0151 га (кадастровий номер 2110100000:16:001:0160) для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по пр. Свободи, 40. 

1.9. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:30:001:0143)  площею 0,0400 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Кошицькій, б/н. 

1.10. Гр. ***, ідент. номер ***, земельної ділянки (кадастровий номер 
2110100000:30:001:0142) площею 0,0422 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, по вул. Кошицькій, 27. 

1.11. Товариству з обмеженою відповідальністю «Плодоовоч – Уж», 
ідент. код 05528259, земельної ділянки площею 0,1136 га (кадастровий номер 
2110100000:28:001:0177) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вул.  Гвардійській, 30 

1.12. Приватному підприємству «Ресурс-сервіс 2007», ідент. код 
35561362, земельної ділянки площею 2,1800 га для обслуговування власних 
виробничих споруд по вул. Баб'яка, 2. 

 
 
Міський голова                                                                                   В. Погорелов 


