УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
______ сесія

VIІ _ скликання

РІШЕННЯ
_________________

ПРОЕКТ №_____

м. Ужгород

Про згоду на укладення договору міни
та формування земельної ділянки, яка
планується для винесення на земельні торги
Розглянувши лист публічного акціонерного товариства «Концерн
Галнафтогаз» відповідно статей 83, 131,136 Земельного кодексу України,
Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності", Законів України
"Про Державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень", статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"
міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Погодити укладення договору міни земельних ділянок за адресою:
м. Ужгород, вул. Баб’яка, 5 (площею 0,2400 га) (кадастровий номер
2110100000:23:002:0001) та м. Ужгород, вул. Собранецька, 158 «а» (площею
0,1000 га) (кадастровий номер: 2110100000:44:001:0001), які перебувають у
комунальній власності на земельну ділянку, що перебуває у власності
Публічного акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз» та розташована за
адресою: м.Ужгород, вул.Гагаріна, 28 «в» (площею 0,5000 га) (кадастровий
номер: 2110100000:57:001:0065).
2. Уповноважити департамент міського господарства на укладання
договору міни вищевказаних земельних ділянок в інтересах Ужгородської
міської ради із Публічним акціонерним товариством «Концерн Галнафтогаз»
відповідно до вимог чинного законодавства.
3. З метою наповнення дохідної частини бюджету міста та після реєстрації
комунальної власності земельної ділянки площею 0,5000 га (кадастровий
номер: 2110100000:57:001:0065), включити її до переліку визначення об’єкту
землеустрою щодо формування земельної ділянки комунальної власності, яка
планується для винесення на земельні торги (аукціон), продажу права оренди,
для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків:

3.1. Надати дозвіл на підготовку детального плану території, розробку
проекту землеустрою щодо відведення, експертної грошової оцінки земельної
ділянки .
3.2. Доручити Департаменту міського господарства виступати
організатором земельних торгів та замовником містобудівної та землевпорядної
документації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Габора О. М. та постійну комісію з питань регулювання земельних
відносин, містобудування та архітектури (Пономарьов С. Б.).

Міський голова

Б. Андріїв

