
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                                                                              м. Ужгород                                     

   

Про викуп земельної ділянки з 

мотивів суспільної необхідності 

 

У зв’язку з необхідністю вжиття невідкладних та дієвих заходів щодо 

своєчасного та належного збереження самобутності Закарпатського обласного 

державного українського музично-драматичного театру та з метою зупинення 

забудови земельних ділянки суміжної з драмтеатром, керуючись п. «г» ст. 12, 

ст. ст. 146, 151 Земельного кодексу України, Законів України «Про викуп 

землі», «Про відчуження землі», «Про відчуження земельних ділянок,  інших 

об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній 

власності, для суспільних потреб  чи з мотивів суспільної необхідності», ст.ст. 

26 та 59, 60 «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада В И Р І Ш И Л А :  
 

1. Здійснити викуп земельних ділянок по провулку Мостовому, поз. 1 та 

поз. 2 в м. Ужгороді з мотивів суспільної необхідності. Ужгородській міській 

раді здійснити викуп  земельних ділянок в сумі, яка не перевищує експертну 

грошову оцінку земельної ділянки. 

2. Департаменту міського господарства (Пайда О.В.): 

- в найкоротший термін забезпечити розроблення експертної грошової 

оцінки вказаних земельних ділянок, які підлягають викупу для суспільних 

потреб територіальної громади міста; 

 - ініціювати проведення та винести на позачергове засідання виконкому 

міської ради проект рішення про затвердження розміру  викупної  ціни  

земельних ділянок, які мається намір викупити з мотивів суспільної 

необхідності, але не більшої за їх експертну грошову оцінку. 

3. Делегувати виконавчому комітету міської ради прийняти рішення щодо 

затвердження розміру  викупної  ціни  земельних ділянок, які мається намір 

викупити з мотивів суспільної необхідності, в сумі, що не перевищує їх 

експертну грошову оцінку. 



4. Доручити міському голові  (Андріїв Б.) від імені міської ради провести 

переговори із власниками земельних ділянок щодо їх викупу та строків 

укладення договорів. 

5. Фінансовому управлінню  (Гах Л.) розробити цільову програму та внести 

зміни до бюджету міста для виконання рішення сесії щодо викупу земельних 

ділянок.  

Фінансування витрат, пов’язаних із виконанням даного рішення, здійснити 

за рахунок коштів міського бюджету.  

6. Управлінню містобудування та архітектури  (Боршовський О.) спільно з 

КП «Архітектурно-планувальне бюро» (Геворкян Д.) та відділом 

землекористування (Чепкий О.)  протягом п'яти днів з дня прийняття даного 

рішення сесії, надати пропозиції щодо можливості надання власникам інших  

рівноцінних земельних  ділянок.    

7. Рішення та усі необхідні матеріали надіслати власникам земельних 

ділянок по провулку Мостовому, позиції 1 та 2 рекомендованим  листом  з  

повідомленням  про вручення в п'ятиденний  термін з дня його прийняття.  

8. Рішення опублікувати в газеті «Ужгород».  

 9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію з 

питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 

(Пономарьов С.Б.), першого заступника міського голови Цапа І.Ю., заступника 

міського голови Габора О.М.  

 

 

     Міський голова                                                                      Б. Андріїв 

 

 


