
 
 
                       Доповнення  1 до проекту рішення № 1200 

 
 «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:     
          

1.6. Фізичній особі-підприємцю Польчук Ренаті Іванівні, ідент. номер 
***, земельної ділянки площею 0,0020 га для влаштування входу до власного 
нежитлового приміщення по  вул. Заньковецької, 9/1. 

1.7. Гр. Бондюк Надії Іванівні, ідент. номер ***, земельної ділянки 
площею 0,0024 га під добудовою до власного магазину та для його 
обслуговування по  пр. Свободи, 22/17. 

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Конвектор»,             
ідент. код 30104493, земельної ділянки площею 2,3758 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по             
вул. Гранітній, 5. 

1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Конвектор»,             
ідент. код 30104493, земельної ділянки площею 0,0046 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по             
вул. Гранітній, 5. 

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод «Конвектор»,             
ідент. код 30104493, земельної ділянки площею 0,0048 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по             
вул. Гранітній, 5. 

1.11. Фізичній особі-підприємцю Піпаш Тамарі Василівні,             
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,0032 га під добудовою по  пр. 
Свободи, 31/2. 

1.12. Гр. Ливринець Богдану Івановичу, ідент. номер ***, земельної 
ділянки площею 0,0080 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польовій, б/н. 

1.13. Гр. Мельничину Володимиру Миколайовичу,             
ідент. номер ***, земельної ділянки загальною площею 0,0422 га (земельні 



ділянки площею 0,0243 га та площею 0,0179 га) для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Мукачівській, 69 «а». 

1.14. Фізичній особі-підприємцю Пишка Руслану Михайловичу,            
ідент. номер ***, земельної ділянки площею 0,1005 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по            
вул. Джамбула, 117«а». 

 
 

 
Міський голова                                                                                   В. Погорелов 
 


