
 
 

УКРАЇНА 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

72 сесія 6-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
26.02.2015                       Мукачево                                       № 1355 
 
    Про затвердження Положення  
    "Про порядок сервітутного використання  
    земель комунальної власності  
    територіальної громади м. Мукачево" 
  

З метою впорядкування землекористування в межах земель 
територіальної громади міста, залучення до сплати в місцевий бюджет доходів 
від обмеженого платного користування окремими земельними ділянками 
комунальної власності, для яких відсутній загальнодержавний механізм 
закріплення землекористування,  

керуючись Конституцією України, Ст. 98 - 102 Земельного кодексу 
України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про 
плату за землю”, рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
26.11.2013 р. № 225 "Про затвердження плану діяльності з підготовки 
регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх результативності на 
2014 рік", протоколом № 53 від 24.11.2014 р. засідання постійної депутатської 
комісії з питань приватизації, роздержавлення та земельних відносин, 

враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій з питань: 
приватизації, роздержавлення та земельних відносин (протокол № 56 від 
23.02.2015 р.), соціально-економічного розвитку, бюджету, побутового і 
торговельного обслуговування, розвитку малого і середнього бізнесу (протокол 
№ 63 від 23.02.2015 р.), і законності та правопорядку, охорони прав та свобод 
громадян, депутатської етики (протокол № 54 від 20.02.2015 р.), 

Мукачівська міська рада вирішила: 
1. Скасувати рішення Мукачівської міської ради: 11-ї сесії Мукачівської 

міської ради 6-го скликання від 30.06.2011 р. № 245 "Про затвердження 
Положення "Про порядок сервітутного використання земель комунальної 
власності територіальної громади м. Мукачево", 19-ї сесії Мукачівської міської 
ради 6-го скликання від 08.12.2011 р. № 408 “Про внесення змін в Положення 
“Про порядок сервітутного використання земель комунальної власності 
територіальної громади м. Мукачево”, 42-ї сесії Мукачівської міської ради 6-го 
скликання від 31.05.2013 р. № 846 “Про внесення змін в Положення “Про 



порядок сервітутного використання земель комунальної власності 
територіальної громади м. Мукачево”. 

2. Затвердити Положення “Про порядок сервітутного використання 
земель комунальної власності територіальної громади м. Мукачево” (додаток 
1). 

3. Затвердити аналіз регуляторного впливу (додаток 2) та звіт про базове 
відстеження результативності регуляторного акту (додаток 3). 

4. Доручити Мукачівській об’єднаній податковій інспекції Головного 
управління міністерства доходів в Закарпатській області вести облік, контроль 
своєчасності та повноти надходжень в місцевий бюджет оплати сервітутних 
договорів земельного користування. 

5. Доручити Відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення 
діяльності виконавчого комітету та міської ради висвітлити дане рішення в 
засобах масової інформації. 

6. Контроль за виконанням даного рішення доручити першому заступнику 
міського голови Нусер Е. та заступнику міського голови Галай О., в частинах 
що їх стосуються, та постійним депутатським комісіям з питань приватизації, 
роздержавлення та земельних відносин і законності та правопорядку, охорони 
прав та свобод громадян, депутатської етики. 

 
 
Міський голова          З. Ленд'єл 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                            Додаток 1 

до рішення 72 сесії 6-го скликання 
Мукачівської міської ради 
від  26.02.2015 р. № 1355 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок сервітутного використання земель 

комунальної власності територіальної громади м. Мукачева 
 

1. Загальні положення. 
1.1. Положення про порядок сервітутного використання земель комунальної 

власності територіальної громади м. Мукачева  (надалі - Положення) 
розроблено на підставі нормативних актів України, з метою впорядкування 
землекористування в межах юрисдикції територіальної громади міста, для 
реалізації права органів місцевого самоврядування по сервітутному 
використанню земельних ділянок комунальної власності та залучення до сплати 
в місцевий бюджет доходів від обмеженого платного користування окремими 
земельними ділянками комунальної власності, для яких відсутній 
загальнодержавний механізм закріплення землекористування. 

 Термін дії Положення на період - до виходу загально-державних документів 
з цих питань. 

1.2. Визначення терміну: сервітутне використання земель комунальної 
власності – це реальне користування земельною ділянкою, що є у власності 
територіальної громади міста, на платній основі, для потреб юридичних і 
фізичних осіб (громадян), крім неприбуткових суб’єктів діяльності, засноване 
на підставі сервітутного договору між міською радою м. Мукачева і 
землекористувачем (на відповідний термін), згідно п.3) Ст.99 Земельного 
кодексу України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

1.3. Сервітутне використання земель комунальної власності територіальної 
громади м. Мукачева являється реалізацією одного із підвидів “інших 
земельних сервітутів” (п.3) Ст. 99 Земельного кодексу України і 
використовується у випадку землекористування крім житлового статусу: 
- неможливості показу і виносу в натурі земельної ділянки; 
- неможливості поділу на частки в натурі земельної ділянки; 
- недоцільності вилучення від основного землекористувача частини території; 
- при забороні (законодавчій) поділу прибудинкових ділянок; 
- по рішенню суду. 

1.4. Основою для укладання договору сервітутного землекористування є 
рішення сесії Мукачівської міської ради про сервітутне землекористування. 

1.5. Оформляється сервітутне землекористування у виді цивільно-правових 
договорів сервітутного землекористування. Сервітутне землекористування 
поширюється на всі господарюючі структури незалежно від системи сплати 
податків (загальна схема, спрощена схема, …) прибуткових структур. 



1.6. Сервітутне користування земельною ділянкою (в тому числі в межах 
існуючого землекористування), яке являється ідеальною (розрахунковою) 
частиною, оформляється цивільно-правовою угодою строкового сервітутного 
землекористування без вилучення земельної ділянки від основного 
землекористування (без показу плану ділянки). 

1.7. Сервітутне користування земельною ділянкою (в тому числі в межах 
існуючого землекористування), яке являється реальною часткою, оформляється 
цивільно-правовою угодою сервітутного землекористування (з показом плану-
схеми земельної ділянки) - суміжними ділянками землекористування земель 
комунальної власності міста. 

2. Об’єкти сервітутного використання земельних ділянок.  
2.1. Підлягають передачі в сервітутне використання земельні ділянки, що 

перебувають у власності територіальної громади м. Мукачево, але (або) не 
можуть передаватися в оренду та приватну власність відповідно до 
нормативних державних документів; неможливості поділу на частини в натурі 
земельної ділянки; недоцільності вилучення від основного землекористувача 
частини території; при забороні (законодавчій) поділу прибудинкової та іншої 
території; земельні ділянки на яких розташовані інженерні інфраструктури: 
електропостачання, газопостачання, зв’язку та ін.; площа торгового місця з 
комерційним використанням для малих архітектурних форм (кіосків, 
павільйонів збірно-розбірних); площа земельних ділянок під літніми 
майданчиками комерційного використання, сезонною торгівлею та ін.  

2.2. Ініціатива з надання в сервітутне використання земельної ділянки 
виходить від користувачів або від міської ради – надавача в користування. 

 
3. Порядок оформлення сервітутного використання  

земельної ділянки 
3.1. Користувачами земельних ділянок подається заява (з відповідними 

додатками) на ім’я міського голови про укладання сервітутного договору 
(форма заяви для фізичних осіб – додаток №1, для юридичних осіб - додаток 
№1.1, для малих архітектурних форм - додаток №1.2). 

3.2. Заява реєструється в міськвиконкомі. Копія зареєстрованої заяви 
повертається заявнику (при вимозі). 

3.3. Документи розглядаються на постійній депутатській комісії з питань: 
приватизації, роздержавлення та земельних відносин за поданням управління 
комунальної власності. За поданням профільної депутатської комісії питання 
виноситься на затвердження сесії міської ради. 

3.4. Рішення сесії Мукачівської міської ради про сервітутне 
землекористування та затвердження істотних умов договору – є підставою для 
укладання сервітутного договору. 

Сервітутний договір укладається на строк до 5-ти років з правом пролонгації 
(форма типового договору в додатку № 2). 

3.5. Величина плати сервітутного використання земель комунальної 
власності  розраховується: в процентному відношенні до нормативної грошової 
нормативної оцінки земельної ділянки та її функціонального використання 



(згідно додатку № 3) та вартості 1 кв.м. земельної ділянки в залежності від 
приналежності до зони міста (додаток 4). 

3.6. Управлінням Держземагенства у Мукачівському районі Закарпатської 
області розробляється адресна нормативна грошова оцінка 1 кв.м. земельної 
ділянки. 

3.7. Обґрунтування величини площі забудови приміщення сервітутного 
використання розраховується КП "Мукачівське міське бюро технічної 
інвентаризації та експертної оцінки". 

3.8. Приналежність до зони визначає відділ архітектури та містобудування, а 
площа земельної ділянки для літніх майданчиків комерційного використання, 
об’єктів сезонної торгівлі та площа торгового місця з комерційним 
використанням малої архітектурної форми визначається проектною 
документацією, розробленою відповідною організацією та підтверджується 
відділом  архітектури та містобудування. 

3.9. Текст сервітутного договору розробляє управління комунальної 
власності. Зі сторони власника земельної ділянки договір підписується міським 
головою, або особою, уповноваженою рішенням сесії міської ради. 

3.10. Договір реєструється в книзі реєстрації сервітутних договорів 
управління комунальної власності.  

Витяг з реєстру договорів направляється Мукачівській об’єднаній 
податковій інспекції Головного управління міністерства доходів в 
Закарпатській області, управлінню Держземагенства у Мукачівському районі 
Закарпатської області, КП "Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації 
та експертної оцінки". 

3.11. Управлінням Держземагенства у Мукачівському районі Закарпатської 
області та КП "Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної 
оцінки" вносяться відповідні зміни по наданих земельних ділянках сервітутного 
використання в земельно-кадастрову документацію. 

 
4. Фінансові аспекти. 

 
Оплата сервітутного використання земельної ділянки проводиться 

відповідно до сервітутного договору у грошовій формі (у гривнях) на 
відповідний розрахунковий рахунок місцевого бюджету. 

Мукачівська об’єднана податкова інспекція Головного управління 
міністерства доходів в Закарпатській області веде облік, контроль своєчасності 
та повноти надходжень в місцевий бюджет оплати сервітутних договорів 
земельного користування.  
 
 
Секретар міської ради            І.Г. Маняк 
 
 
 
             

 



Додаток № 3   
до Тимчасового положення про 
порядок сервітутного використання 
земель комунальної власності 
територіальної громади м. Мукачево 

 
 
 

Річні розміри плати сервітутного 
землекористування 

 
 

№ 
п/п 

Функціональне призначення земельної 
ділянки 

Плата сервітутного 
користування в % до 

грошової оцінки 

Примітка 

1. 2. 3. 4. 
1. Не розподілена площа житлової 

забудови. 
0,03% Плата сервітутного 

користування відповідає 
ставці земельного податку. 

2. Розрахункова (ідеальна) площа 
земельної ділянки для вбудованих 

приміщень комерційного використання: 
- площею до 100 кв.м. 

- від 100кв.м. до 500кв.м. 
- більше 500 кв.м. 

 
 
 

2 % 
1,5 % 
1 % 

 

3. Площа земельної ділянки комерційного 
використання (під забудовою) по 

наслідкам договорів купівлі-продажу 
вторинного ринку нерухомості. 

 
8% 

 
(Дійсне при зміні 

власника нерухомості) 

4. Інженерні інфраструктури: 
електропостачання,  

газопостачання, зв’язку. 

 
12 % 

 

 
Плата сервітутного користування земель не може бути меншою 

неоподаткованого мінімуму (17 грн. в рік). 
 
 
 
Секретар міської ради        І.Г. Маняк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 4  
до Тимчасового положення про порядок 
сервітутного використання земель 
комунальної власності територіальної 
громади м. Мукачево 
 

Розміри плати сервітутного землекористування місцями  
комерційного призначення 

 
№ п/п Функціональне призначення 

земельної ділянки 
Місячна плата за 1 кв.м. 

 
Примітка 

1. 2. 3. 4. 
1. Малі архітектурні форми - 

газетні кіоски 
На території міста - 20 грн.  

2. Малі архітектурні форми:  
- павільйон-зупинки, 
- продаж морозива,  
- безалкогольних та  

прохолоджуючих напоїв,  
- лотерей,  

- сонцезахисних окулярів,  
- квітів та квіткової продукції,  

- друкованої продукції,  
- поп-корну,  

- продуктів швидкого 
приготування,  

- цукрової вати, 
- розміщення товарів перед 

торговим закладом, 
та інше. 

 
Центральна зона міста – 50 грн. 

Середня зона міста – 40 грн. 
Периферійна зона міста – 30 грн. 

 
Договір сервітутного 
землекористування 

укладається строком не 
менше 3-х місяців 

3.  Літні майданчики (з комерційним 
використанням біля закладів 
ресторанного господарства) 

Центральна зона міста – 50 грн. 
Середня зона міста – 40 грн. 

Периферійна зона міста – 30 грн. 

Договір сервітутного 
землекористування 

укладається строком не 
менше 3-х місяців 

4. Разові заходи (фестивалі вина, 
меду, та інше). 

 
 

Ярмарки, різного виду 
соціального-культурні заходи 

(атракціони та ін.). 

Центральна зона міста – 80 грн. 
Середня зона міста – 40 грн. 

Периферійна зона міста – 30 грн. 
 

Центральна зона міста – 50 грн. 
Середня зона міста – 40 грн. 

Периферійна зона міста – 30 грн. 

Оплата у розмірі 
місячної плати. 

 

5. Сходи в приміщення 
комерційного використання, які 

знаходяться поза контурами 
фундаментів будівель (в сторону 

тротуару або двору). 

 
Центральна зона міста – 100 грн. 

Середня зона міста – 50 грн. 
Периферійна зона міста – 40 грн. 

 

 
Плата сервітутного користування земель не може бути меншою неоподаткованого мінімуму 

(17 грн. в рік). 
 

 По п.4 – оплата сервітутного землекористування здійснюється на підставі рахунку, наданого 
відділом (управлінням) відповідальним за його організацію та проведення з відповідним 
погодженням у фінансовому управлінні Мукачівського міськвиконкому.  
 
Секретар міської ради        І.Г. Маняк 

 



 
Додаток № 1   

до Тимчасового положення про порядок 
сервітутного використання земель комунальної 
власності територіальної громади м. Мукачево. 

        Міському голові м. Мукачево 
___________________________________                                               
 
___________________________________ 

(найменування та юридична адреса 
     ___________________________________ 

користувача – юридичної особи, фізичної особи) 
___________________________________                                                                                                                                                                                    

(телефон) 
 

ЗАЯВА 
 

 Прошу надати в сервітутне користування земельну ділянку, що є у 
комунальній власності міста, площею _______ кв. м., яка розташована за адресою: 
_____________________________________________________________________ для 
__________________________________________________________________ 
      вид діяльності 
терміном на ________________________ . 

Перелік документів в копіях, що додаються: 
1.Витяг з реєстру про власність. 
2.Довідка про грошову оцінку – 3 екз. 
3. Паспортні дані заявника (1,2,11 сторінки) – 2 екз. 
4. Ідентифікаційний код – 2 екз.  
5.Рішення міськвиконкому про зміну функціонального призначення або 

дозволу на реконструкцію. 
6.Техніко-економічні показники проекту з визначенням площі забудови 

об’єкту реконструкції – 3 екз. 
7.Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності. 
8.Довідка ОДПІ про відсутність заборгованості по платежам. 

 
Підпис заявника__________________ _____________________________ 

      М.П.        (ініціали та прізвище) 

 “___”_________________ 20___ р.  
 
Дата і номер реєстрації заяви  “___”_____________20____р. № ________ . 
 
____________________________       _________________  ___________________ 
 (посада особи, яка прийняла заяви) (підпис)     (ініціали та прізвище)  
       



 
Додаток № 1.1.   

до Тимчасового положення про порядок 
сервітутного використання земель 
комунальної власності територіальної 
громади м. Мукачево. 

      Міському голові м. Мукачево 
__________________________________ 
                                                        
___________________________________ 

(найменування та юридична адреса 
 ___________________________________ 

користувача – юридичної особи, фізичної особи) 
___________________________________                                                                                                                                                                                                             

    (телефон) 
ЗАЯВА 

 Прошу надати в сервітутне користування земельну ділянку, що є у 
комунальній власності міста, площею _______ кв. м., яка розташована за 
адресою:_________________________________________________________ для 
__________________________________________________________________ 
     вид діяльності 
терміном на ________________________ . 

Перелік документів в копіях, що додаються: 
1.Установчі документи (Статут, Положення, рішення зборів про 

призначення керівника). 
2. Витяг з реєстру про власність. 
3. Довідка облстату про коди – 2 екз. 
4. Довідка про грошову оцінку – 3 екз. 
5.Рішення міськвиконкому про зміну функціонального призначення або 

дозволу на реконструкцію. 
6.Техніко-економічні показники проекту з визначенням площі забудови 

об’єкту реконструкції – 3 екз. 
7.Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької 

діяльності. 
8. Довідка ОДПІ про відсутність заборгованості по платежам. 

 
Підпис заявника__________________ _____________________________ 

      М.П.        (ініціали та прізвище) 

  “_____”_________________ 20____ р.  
 
Дата і номер реєстрації заяви  “___”_____________20____р. № ________ . 
 
____________________________       _________________   ___________________ 
(посада особи, яка прийняла заяви) (підпис)     (ініціали та прізвище) 



 
Додаток № 1.2.   

до Тимчасового положення про порядок 
сервітутного використання земель 
комунальної власності територіальної 
громади м. Мукачево. 

       Міському голові м. Мукачево 
___________________________________ 
                      (найменування та юридична адреса 
 ____________________________________ 

користувача – юридичної особи, фізичної особи) 
___________________________________                                                                                                                                                                                     

   (телефон) 
 

ЗАЯВА 
 

 Прошу надати в сервітутне користування земельну ділянку, що є у 
комунальній власності міста, площею _______ кв. м., яка розташована за 
адресою:_____________________________________________________________ 
для_________________________________________________________________ 
      вид діяльності 
терміном на ________________________ . 

Перелік документів в копіях, що додаються: 
1. Довідка про площу забудови та приналежність до зони м. Мукачево 

(видає відділ архітектури та містобудування) – 3 екз. 
2. Дозвіл (розпорядження міського голови про впорядкування розміщення 

збірно-розбірних літніх майданчиків для здійснення підприємницької 
діяльності)  та генплан розташування торгового місця або літнього майданчика 
з комерційним використанням – 3 екз. 

3. Паспортні дані заявника (1,2,11 сторінки) – 2 екз. 
4. Податковий номер – 2 екз.  
5. Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької 

діяльності. 
6.Довідка ОДПІ про відсутність заборгованості по платежам. 

 
Підпис заявника__________________ _____________________________ 

      М.П.        (ініціали та прізвище) 

  “___”_________________ 20____ р.  
 
Дата і номер реєстрації заяви  “___”_____________20____р. № ________ . 
 
____________________________       _________________   ___________________ 
(посада особи, яка прийняла заяви) (підпис)     (ініціали та прізвище) 



 
Додаток № 1.3.   

до Тимчасового положення про порядок 
сервітутного використання 
земель комунальної власності 
територіальної громади м. Мукачево 

 

       Міському голові м. Мукачево 
      ___________________________________ 

(найменування та юридична адреса 
 ___________________________________ 

                                                                                                 користувача – юридичної особи, фізичної особи) 
____________________________________                                                                                                                                                                                                                                             
(телефон) 

 
ЗАЯВА 

 
 Прошу продовжити договір сервітутного користування земельною 
ділянкою, що є у комунальній власності міста та розташована за адресою: 
_________________________________________ , укладений 
___________________ за № _________ терміном на __________________ , в 
зв’язку із закінченням терміну його дії. 

 
Перелік документів, що додаються: 
1. Оригінал договору сервітутного землекористування. 
2. Копія договору сервітутного землекористування. 
3. Довідка про грошову оцінку – 3 екз. 
4. Копії платіжних документів. 

 
Підпис заявника__________________  _________________________ 

         М.П.              (ініціали та прізвище) 
 “___”_________________ 20___ р.  

 

Дата і номер реєстрації заяви  “___”_____________20____р. № ________. 
 
________________________________  _____________    ___________________ 

       (посада особи, яка прийняла заяви)  підпис)         (ініціали та прізвище) 
 

 

 
 

 



 
Додаток № 2   

до Тимчасового положення про порядок 
сервітутного використання 
земель комунальної власності 
територіальної громади м. Мукачево 

Договір 
сервітутного землекористування 

       Україна     “ ____ ” ____________ 2014 р.  
       Закарпатська обл. 
       м. Мукачево. 
 Територіальна громада м. Мукачево в особі Мукачівської міської ради, від імені якої 
діє міський голова ЛЕНД"ЄЛ ЗОЛТАН ЗОЛТАНОВИЧ, на підставі Положення "Про порядок 
сервітутного використання земель комунальної власності територіальної громади м. 
Мукачево", затвердженого рішенням ___ сесії Мукачівської міської ради 6-го скликання від 
____________ р. № _____  "Про ________________"з однієї сторони, в подальшому - Власник 
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м. Мукачево, з однієї 
сторони та 
_______________________________________________________________________________,  
податковий номер (код за ЄДРПОУ) _______________ , що зареєстрований у 
________________________________________________________________________________
___ 
(в подальшому - Користувач) з другої сторони, на основі рішення  11 сесії Мукачівської 
міської ради 6-го скликання від 30.06.2011 р. № 245 та рішення _____ сесії Мукачівської 
міської ради 6-го скликання від "______"______________ 2014 р. №_______ уклали цей 
Договір про наступне: 

1. Предмет договору. 
На підставі рішення _____ сесії Мукачівської міської ради 6-го скликання від 

"______"______________ 2014 р. №_______. Власник передає, а Користувач приймає у 
сервітутне користування земельну ділянку у м. Мукачево за адресою: 
_______________________________________________________________________________. 
   
 

2. Об’єкт і умови договору. 
 2.1.В сервітутне користування передається земельна ділянка загальною площею  
_______ кв.м. 
 2.2. Категорія земельної ділянки - землі житлової та громадської забудови. 

2.3. Функціональне призначення земельної ділянки – ____________________________   
 2.4. Нормативна грошова оцінка 1 кв.м. земельної ділянки становить ___________ грн. 
Дана оцінка базується на основі грошової оцінки управління Держземагенства у 
Мукачівському районі Закарпатської області  від „_____” ______________ 20____ р. № 
______ . 
 2.5.Земельна ділянка, яка передається у сервітутне користування немає таких 
недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню. 
 

3.Строк дії договору. 
 Сервітутний договір укладається на строк _______________________. Після 
закінчення строку договору Користувач має переважне право на поновлення його на новий 
строк або ініціювати інші форми землекористування у відповідність до нормативних актів. В 
цьому разі Користувач повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору 
повідомити  письмово Власника про намір продовжити його дію. 
 

 



 
4. Фінансові розрахунки. 

 4.1. Оплата сервітутного користування складає – _______ % від грошової оцінки 
земельної ділянки і становить – __________ грн. в рік та вноситься Користувачем щомісячно 
в грошовій  формі, згідно розрахунку що додається, на рахунки:  

Р/р 33217815700003 (за сервітутне землекористування з фізичних осіб), одержувач – 
місцевий бюджет м. Мукачево, банк одержувача: УДКУ в Закарпатській обл., МФО 812016, 
ОКПО (код одержувача) 37958089, код платежу 13050500 - щомісяця протягом 30 
календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. 
Допускається внесення плати авансом. 

Р/р 33210812700003 (за сервітутне землекористування з юридичних осіб), одержувач 
– місцевий бюджет м. Мукачево, банк одержувача: УДКУ в Закарпатській обл., МФО 
812016, ОКПО (код одержувача) 37958089, код платежу 13050200 - щомісяця протягом 30 
календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. 
Допускається внесення плати авансом.  
 4.2.У разі не внесення плати у строки визначені цим договором, справляється пеня в 
розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення, поки 
прострочену суму не буде виплачено повністю. 
 4.3.Розмір оплати переглядається у разі: 

- зміни грошової оцінки; 
- зміни умов господарювання передбачених договором. 

 
5.Права та обов’язки сторін. 

 5.1. Права Власника. 
 Власник має право вимагати від Користувача: 
 - використання земельної ділянки у відповідності до її цільового призначення; 

- забезпечення екологічної безпеки землекористування шляхом дотримання вимог 
земельного і природоохоронного законодавства України, норм і правил щодо 
використання землі; 

- своєчасної оплати за використання землі; 
- зміни розмірів оплати в разі зміни розмірів грошової оцінки. 
5.2.Обов”язки власника. 
Власник зобов’язаний: 
- не вчиняти дій, які би перешкоджали користувачу користуватися земельною 

ділянкою; 
- попередити користувача про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, 

які в процесі її використання можуть спричинити екологічні наслідки для довкілля 
або призвести до погіршення стану земельної ділянки. 

5.3.Права Користувача. 
Користувач має право: 
- приступати до користування земельною ділянкою після реєстрації договору; 
- самостійно визначати напрямки своєї господарської діяльності відповідно до 

призначення земельної ділянки та умов договору; 
- вимагати вилучення земельної ділянки з будь-якого незаконного володіння чи 

користування, відшкодування збитків, заподіяних земельній ділянці громадянами 
та юридичними особами; 

- проектувати та будувати нові об’єкти на земельній ділянці після отримання 
відповідного дозволу у встановленому порядку. 

5.4.Обов”язки Користувача. 
Користувач зобов’язаний: 
- своєчасно вносити оплату; 
- представляти копії фінансових документів в управління комунальної власності 

(каб. 14-15 "Ратуша") по оплаті згідно сервітутного договору; 
- використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення; 



 
- після закінчення строку договору продовжити його або повернути Власнику 

земельну ділянку у належному стані; 
- виконувати встановлені щодо земельної ділянки зобов’язання, передбачені 

Земельним кодексом. 
5.5.Сторони констатують: з моменту укладання цього договору Власник передав, а 
Користувач прийняв в користування земельну ділянку.   

 
6. Зміна умов договору і припинення його дії. 

 6.1.Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. 
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору, спір розв’язується у судовому 
порядку. 
 6.2.Дія договору припиняється у разі: 

- закінчення строку, на який його було укладено; 
-  вилучення земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження 

земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності, в порядку встановленого 
Законом; 

- укладання договору оренди земельної ділянки; 
- ліквідації юридичною особи – Користувача; 
- в інших випадках передбачених Законом. 

 
7. Прикінцеві положення. 

 Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його реєстрації. 
 Договір складений у 2-ох примірниках, що мають однакову юридичну силу, видається 
по одному екземпляру для кожної із сторін. Копію договору Користувач зобов’язаний 
представити в об’єднану Державну податкову інспекцію м. Мукачево для обліку платника 
сервітутного землекористування. 
 Договір підлягає реєстрації у  реєстрі договорів в управлінні комунальної власності. 
 Додатки до договору: 

- витяг з рішення сесії міської ради;  
- довідка про нормативну грошову оцінку 1 кв.м. земельної ділянки; 
- розрахунок оплати сервітутного землекористування. 
Користувач дає згоду Мукачівській міській раді на збір, використання та обробку 

інформації про мене з обмеженим доступом з метою укладання договору сервітутного 
землекористування та виконання обов’язків, покладених на Власника чинним 
законодавством України в межах, необхідних для досягнення вказаної вище мети. Наведена 
вище інформація також може надаватись третім особам у випадках, прямо передбачених 
законодавством. 

 
Сторони договору 

 
Власник       Користувач 
  

Територіальна громада м. Мукачево   ___________________________ 
 в особі Мукачівської міської ради    ___________________________ 
від імені якої діє міський голова    ___________________________   
 
____________________ З.З.Ленд'єл   ________________________  
 
 

Проведено реєстрацію. Договір зареєстровано в управлінні комунальної 
власності  від „_____” ______________ 2014 р. № ________ . 

 



 
 
 
Додаток   

до договору сервітутного використання 
земельної ділянки комунальної власності 

 
 
 
                                                Розрахунок 
 
          оплати сервітутного землекористування за базовий місяць 
 
Користувач: ____________________________________________________  
 
Оплата сервітутного землекористування : 
 

- на 1 (один) рік з   ___________________ до  _____________________ 
 
               становить:  _________________________________________________ 
 

- в місяць: ___________________________________________________ 
 
-    за базовий місяць:  __________________________________________ 

      
 ________________________________________________________  

   
 
 
 
 
 

Начальник управління 
комунальної власності                                                В.В. Козар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Договір 
сервітутного землекористування 

 
       Україна      “ ____ ” ____________ ____ р.  
       Закарпатська обл. 
       м. Мукачево. 
 
 Територіальна громада м. Мукачево в особі Мукачівської міської ради, від імені якої 
діє міський голова ЛЕНД"ЄЛ ЗОЛТАН ЗОЛТАНОВИЧ, на підставі Положення "Про порядок 
сервітутного використання земель комунальної власності територіальної громади м. 
Мукачево", затвердженого рішенням 11 сесії Мукачівської міської ради 6-го скликання від 
30.06.2011 р. № 245 та рішень: 19-ї сесії Мукачівської міської ради 6-го скликання від 
08.12.2011 р. № 408 “Про внесення змін в Положення “Про порядок сервітутного 
використання земель комунальної власності територіальної громади м. Мукачево”, 42-ї сесії 
Мукачівської міської ради 6-го скликання від 31.05.2013 р. № 846 “Про внесення змін в 
Положення “Про порядок сервітутного використання земель комунальної власності 
територіальної громади м. Мукачево”, з однієї сторони, в подальшому - Власник земельної 
ділянки комунальної власності територіальної громади м. Мукачево, з однієї сторони та 
_______________________________________________________________________________,  
податковий номер (код за ЄДРПОУ) _______________ , що зареєстрований у 
________________________________________________________________________________ 
(в подальшому - Користувач) з другої сторони, на основі рішення  11 сесії Мукачівської 
міської ради 6-го скликання від 30.06.2011 р. № 245 та рішення _____ сесії Мукачівської 
міської ради 6-го скликання від "______"______________ 2014 р. №_______ уклали цей 
Договір про наступне: 
 

1. Предмет договору. 
 

На підставі рішення _____ сесії Мукачівської міської ради 6-го скликання від 
"______"______________ 2014 р. №_______. Власник передає, а Користувач приймає у 
сервітутне користування земельну ділянку у м. Мукачево за адресою: 
_______________________________________________________________________________. 

   
 

2. Об’єкт і умови договору. 
 

 2.1.В сервітутне користування передається земельна ділянка загальною площею  
_____ кв.м. 
 2.2. Категорія земельної ділянки - землі житлової та громадської забудови. 

2.3. Функціональне призначення земельної ділянки – 
____________________________________________________________________________. 
 2.4.Земельна ділянка, яка передається у сервітутне користування немає таких 
недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню. 

 
3.Строк дії договору. 

 
 Сервітутний договір укладається на строк ____________________________________. 
Після закінчення строку договору Користувач має переважне право на поновлення його на 
новий строк або ініціювати інші форми землекористування у відповідність до нормативних 
актів. В цьому разі Користувач повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії 
договору повідомити  письмово Власника про намір продовжити його дію. 



 
4. Фінансові розрахунки. 

 
 4.1. Оплата сервітутного користування складає – _______ грн. за 1 кв. м. в місяць і 
становить – __________ грн. за ____________ та вноситься Користувачем щомісячно в 
грошовій  формі, згідно розрахунку що додається, на рахунки:  

Р/р 33217815700003 (за сервітутне землекористування з фізичних осіб), одержувач – 
місцевий бюджет м. Мукачево, банк одержувача: УДКУ в Закарпатській обл., МФО 812016, 
ОКПО (код одержувача) 37958089, код платежу 13050500 - щомісяця протягом 30 
календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. 
Допускається внесення плати авансом. 

Р/р 33210812700003 (за сервітутне землекористування з юридичних осіб), одержувач 
– місцевий бюджет м. Мукачево, банк одержувача: УДКУ в Закарпатській обл., МФО 
812016, ОКПО (код одержувача) 37958089, код платежу 13050200 - щомісяця протягом 30 
календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. 
Допускається внесення плати авансом. 

4.2.У разі не внесення плати у строки визначені цим договором, справляється пеня в 
розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення, поки 
прострочену суму не буде виплачено повністю. 
 4.3.Розмір оплати переглядається у разі: 

- зміни грошової оцінки; 
- зміни умов господарювання передбачених договором. 

 
5.Права та обов’язки сторін. 

 
 5.1. Права Власника. 
 Власник має право вимагати від Користувача: 
 - використання земельної ділянки у відповідності до її цільового призначення; 

- забезпечення екологічної безпеки землекористування шляхом дотримання вимог 
земельного і природоохоронного законодавства України, норм і правил щодо 
використання землі; 

- своєчасної оплати за використання землі; 
- зміни розмірів оплати в разі зміни розмірів грошової оцінки. 
5.2.Обов”язки власника. 
Власник зобов’язаний: 
- не вчиняти дій, які би перешкоджали користувачу користуватися земельною 

ділянкою; 
- попередити користувача про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, 

які в процесі її використання можуть спричинити екологічні наслідки для довкілля 
або призвести до погіршення стану земельної ділянки. 

5.3.Права Користувача. 
Користувач має право: 
- приступати до користування земельною ділянкою після реєстрації договору; 
- самостійно визначати напрямки своєї господарської діяльності відповідно до 

призначення земельної ділянки та умов договору; 
- вимагати вилучення земельної ділянки з будь-якого незаконного володіння чи 

користування, відшкодування збитків, заподіяних земельній ділянці громадянами 
та юридичними особами; 

- проектувати та будувати нові об’єкти на земельній ділянці після отримання 
відповідного дозволу у встановленому порядку. 

5.4.Обов”язки Користувача. 
Користувач зобов’язаний: 
- своєчасно вносити оплату; 



 
- представляти копії фінансових документів в управління комунальної власності 

(каб. 14-15 "Ратуша") по оплаті згідно договору; 
- використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення; 
- після закінчення строку договору продовжити його або повернути Власнику 

земельну ділянку у належному стані; 
- виконувати встановлені щодо земельної ділянки зобов’язання, передбачені 

Земельним кодексом. 
5.5.Сторони констатують: з моменту укладання цього договору Власник передав, а 
Користувач прийняв в користування земельну ділянку.   

 
6. Зміна умов договору і припинення його дії. 

 6.1.Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. 
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору, спір розв’язується у судовому 
порядку. 
 6.2.Дія договору припиняється у разі: 

- закінчення строку, на який його було укладено; 
-  вилучення земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження 

земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності, в порядку встановленого 
Законом; 

- укладання договору оренди земельної ділянки; 
- ліквідації юридичною особи – Користувача; 
- в інших випадках передбачених Законом. 

 
7. Прикінцеві положення. 

 Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його реєстрації. 
 Договір складений у 2-ох примірниках, що мають однакову юридичну силу, видається 
по одному екземпляру для кожної із сторін. Копію договору Користувач зобов’язаний 
представити у Фінансове управління та у Мукачівську ОДПІ головного управління 
міндоходів у Закарпатській області для обліку платника сервітутного землекористування.  
 Договір підлягає реєстрації у  реєстрі договорів в управлінні комунальної власності. 
 Додатки до договору: 

- витяг з рішення сесії Мукачівської міської ради;  
- довідка про торгову площу; 
- розрахунок оплати сервітутного землекористування. 
Користувач дає згоду Мукачівській міській раді на збір, використання та обробку 

інформації про мене з обмеженим доступом з метою укладання договору сервітутного 
землекористування та виконання обов’язків, покладених на Власника чинним 
законодавством України в межах, необхідних для досягнення вказаної вище мети. Наведена 
вище інформація також може надаватись третім особам у випадках, прямо передбачених 
законодавством. 

Сторони договору 
 

Власник       Користувач 
  

Територіальна громада м. Мукачево   ___________________________ 
 в особі Мукачівської міської ради    ___________________________ 
від імені якої діє міський голова    ___________________________   
               
____________________ З.З.Ленд'єл   ________________________  

 
Проведено реєстрацію. Договір зареєстровано в управлінні комунальної 

власності  від „_____” ______________ 2014 р. № ________ . 



 
 
 
 

Додаток   
до договору сервітутного використання 
земельної ділянки комунальної власності 

 
 
 
                                                Розрахунок 
 
          оплати сервітутного землекористування за базовий місяць 
 
Користувач: ____________________________________________________  
 
Оплата сервітутного землекористування : 
 

- на ____ (_________) _____ з   ________________ до  _____________ 
 
               становить:  _________________________________________________ 
 

- в місяць: ___________________________________________________ 
 
-    за базовий місяць:  __________________________________________ 

      
 ________________________________________________________  

   
 
 
 
 
 

Начальник управління 
комунальної власності                                                 В.В. Козар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                            Додаток 2 

до рішення 72 сесії 6-го скликання 
Мукачівської міської ради 
від  26.02.2015 р. № 1355 

 
 

Аналіз регуляторного впливу  
 рішення Мукачівської міської ради  

“Про порядок сервітутного використання земель  
комунальної власності територіальної громади м. Мукачево” 

 
1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання. 

 
Відповідно до Конституції України, п.12 розділу 10 Земельного Кодексу 

України, ст. 28, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 
2 Закону України "Про плату за землю", необхідно визначити порядок 
нарахування та сплату за сервітутне землекористування для обслуговування 
вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень, які не перебувають у 
комунальної власності територіальної громади м. Мукачево. 

2. Мета. 
 

Прийняття нормативно – правового акта органом місцевого 
самоврядування м. Мукачево дозволить врегулювати правові відносини між 
міською радою та суб’єктами підприємницької діяльності, фізичними та 
юридичними особами, організаціями, установами, громадянами та збільшити 
дохідну частину бюджету міської ради за рахунок суми плати за сервітутне 
землекористування, яка надходить до місцевого бюджету.  

3. Альтернатива. 
 

Альтернативних способів не має.  
  

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання 
 проблеми і відповідні заходи. 

 
Запровадження цього регуляторного акту дозволить встановити 

сервітутне землекористування у разі, якщо виділити частку земельної ділянки 
та встановити в натурі (на місцевості) межі земельної ділянки неможливо і 
землекористування відбувається без вилучення земельних ділянок у основного 
землекористувача.  

Укладання договорів сервітутного землекористування із 
землекористувачами, які є власниками нежитлових приміщень в будинках 
спільної власності.  
  

 
 



 
 
 
 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей. 
 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту буде забезпечено 
утримання установ міської ради, оплати комунальних платежів, розвиток 
інфраструктури та інше.  
  

6. Очікувані результати прийняття акта. 
 

Таким чином при нарахуванні плати за сервітутне землекористування на 
підставі нормативної грошової оцінки земельних ділянок міста та на підставі 
п.4 даного аналізу дохідна частина міського бюджету в частині надходження 
зазначених податків буде збільшена.  

 
7. Строк дії акта. 

 
Термін дії запропонованого регуляторного акту буде визначено на період 

дії рішення Мукачівської міської ради до виходу загальнодержавних 
документів з цих питань.  
  

8. Аналіз результатів. Вигоди та втрати. 
 

Згідно проекту бюджету на 2011 рік Мукачівська міська отримає дохід із 
плати за сервітутне землекористування. Ці кошти будуть направлені на 
утримання установ міської ради (д/садочків, бібліотек, пожежної частини, 
будинку культури, на благоустрій міста, на проведення капітального ремонту 
багатоповерхових житлових будинків та реалізацію вкрай необхідної соціальної 
програми у сфері комунальних послуг).  
  

9. Заходи, із допомогою яких буде здійснюватися відстеження  
регуляторного акта. 

 
Строки проведення базового та повторного відстеження регуляторного 

акту встановлюються у відповідності до чинного законодавства.  
Результативність даного регуляторного акту буде відстежуватись за 

рахунок здійснення контролю за своєчасним надходженням коштів до 
цільового рахунку міської ради та згідно даних звітності фінансового 
управління. 
 
                                                          
 
 
Секретар міської ради        І.Г. Маняк 

 
   

 



 
  
 

 
                                                                            Додаток 3 

до рішення 72 сесії 6-го скликання 
Мукачівської міської ради 
від  26.02.2015 р. № 1355 

 
 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного  
акту “Про порядок сервітутного використання земель комунальної 

власності територіальної громади м. Мукачево” 
 

 
Виконавець заходів з відстеження результативності: управління 
комунальної власності виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 

Цілі прийняття акту:  

1. Приведення Положення «Про порядок сервітутного використання 
земель комунальної власності територіальної громади м. Мукачево» в м. 
Мукачево у відповідність до вимог чинного законодавства України. 

2. Оптимізація плати за сервітутне землекористування у відповідність до 
ринкових відносин. 

2. Здійснення контролю за своєчасним надходженням коштів до 
цільового рахунку міської ради та згідно даних звітності фінансового 
управління. 

3. Визначення робочого органу, який здійснюватиме облік, контроль 
своєчасності та повноти оплати по договорам сервітутного 
землекористування. 

4. Впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

Строк виконання заходів з відстеження: відстеження результативності 
регуляторного акта розпочато 01 березня 2014 року, закінчено – 01 
квітня 2014 року. 

Методи одержання результатів відстеження:  

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється на основі 
фінансових показників – надходження плати за сервітутне 
землекористування за базовий період. 



 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 
результативність, а також способи одержання даних : 

Фінансове управління Мукачівської міської ради здійснює облік, 
контроль своєчасності та повноти надходжень плати за сервітутне 
землекористування. 
 
Кількісні значення показників результативності акта : 

На підставі даних Управління комунальної власності Мукачівської 
міської ради за базовий період відстеження дії регуляторного акту з 01.03.2014 
року по 01.04.2014 року укладено 62 договори сервітутного землекористування 
на суму 116 тис. грн.  

Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей: 

Регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства в частині 
того, що плата за сервітутне землекористування земельними ділянками, що 
перебувають у комунальній власності, не може бути нижчою ніж податок на 
землю (один відсоток від грошової оцінки), а також не повинна перевищувати 
12 відсотків нормативної грошової оцінки. Запровадження даного 
регуляторного акту не потребує додаткових бюджетних витрат. 

Водночас, встановлення ставки плати за сервітутне землекористування 
значно спростилося. Для визначення річної плати для вбудованих приміщень 
землекористувачеві достатньо замовити в Міськрайонному управлінні 
Держкомзему у м. Мукачево і Мукачівському районі Закарпатської області 
довідку про грошову оцінку 1 кв.м. земельної ділянки і в залежності від ставок 
річної плати за сервітутне землекористування (у відсотках до грошової оцінки) 
дуже просто розрахувати річну плату за користування земельною ділянкою. 
Для визначення місячної оплати торгового місця з комерційним використанням 
для малих архітектурних форм (кіосків, павільйонів збірно-розбірних), площі 
під літніми майданчиками комерційного використання, сезонною торгівлею та 
ін. землекористувачеві необхідно замовити у відділі архітектури та 
містобудування довідку про приналежність до зони та площу земельної ділянки 
і в залежності від місцезнаходження просто розрахувати місячну плату за 
користування земельною ділянкою. Розрахунок встановлення плати за 
сервітутне землекористування є прозорим і зрозумілим для користувача. 
Реалізація регуляторного акта при абсолютній відсутності додаткових витрат 
дозволяє досягти ряд безумовних вигод для територіальної громади міста:  

для суб’єктів підприємницької діяльності  
- встановлена чітка процедура визначення плати за сервітутне 
землекористування; 
- дії влади стали передбачувані; 

для органів місцевого самоврядування 
- впорядковано ставки плати за сервітутне землекористування; 
- підвищено рівень довіри громадян до місцевої влади; 
- збільшена доходна частина місцевого бюджету.  



 
 
 
Секретар міської ради        І.Г. Маняк 
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