
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХVІІІ сесія    VII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
25 липня 2019 року                  Ужгород                            № 1622                                 

    

 

Про надання дозволів  

на проведення експертної  

грошової оцінки земельних ділянок   

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, 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:    

 1.1. Повному товариству «Ескорт» земельної ділянки площею 0,0053 га 

для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового 

обслуговування по пл. Корятовича, 20. 

1.2. Гр. Мигович Марії Андріївні земельної ділянки площею 0,0320 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії                    

Заньковецької, 66 «а». 

  1.3. Гр.  Мигович Павлу Михайловичу земельної ділянки площею                  

0,0155 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по                               

вул. Михайла Грушевського, 68А-72А. 

1.4. Гр. Мигович Павлу Михайловичу земельної ділянки площею                   

0,0120 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вул. Михайла 

Грушевського,  68 «а». 

1.5. Громадській організації «Закарпатська обласна організація «Молодий 

патріот» земельної ділянки площею 0,0482 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови по                                                  

вул. Володимирській, 26 «а». 

 



 1.6. Гр.  Решетарь Сергію Андрійовичу земельної ділянки площею                  

0,0037 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови (під власним нежитловим приміщення)  по вул. Духновича, 3/2. 

1.7. Фізичній особі-підприємцю Шігімага Вірі Богданівні земельної 

ділянки площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по пр. Свободи, 29/33. 

1.8. Гр. Тимченко Максиму Федоровичу земельної ділянки площею 

0,0030 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії                       

Заньковецької, 75 "а", прим. 4. 

 1.9. Гр. Тимченко Максиму Федоровичу земельної ділянки площею 

0,0037 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Марії                     

Заньковецької, 75 "а", прим. 5. 

1.10. Гр. Анісову Віталію Вікторовичу земельної ділянки площею                

0,0129 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в районі                     

пл. Жупанатської. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Б. АНДРІЇВ 

 

 

                


