
 
 

УКРАЇНА 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

11 сесія 6-го скликання 

  РІШЕННЯ 

Від  „ 30 ” червня 2011 р.                       № 244     
м. Мукачево 

 
   Про затвердження Положення «Про 
   порядок передачі у власність шляхом 
   викупу земельних ділянок несільськогосподарського  
   призначення для здійснення підприємницької  
   діяльності на території Мукачівської міської ради» 
 
 З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду 
територіальної громади міста, забезпечення надходження коштів в міський 
бюджет розвитку, приведення регламенту викупу земельних ділянок до сучасних 
нормативних актів, 

керуючись пп.34 п.1 Ст.26, п.5,6 Ст.60 Закону України ”Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Земельним Кодексом України від 25.10.2001р. № 
2768-ІІІ зі змінами та доповненнями, Постановами Кабінету Міністрів України від 
22.04.2009 р. № 381 та від 24.07.2009 р. № 806, рішенням виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 29.03.2011 р. № 82 «Про внесення змін до рішення 
виконкому від 21 грудня 2010 року № 286 «Про затвердження плану діяльності з 
підготовки регуляторних актів та графіку відстежень їх результативності на 2011 
рік», 

враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій з питань: 
приватизації, роздержавлення та земельних відносин; і законності та 
правопорядку, охорони прав та свобод громадян, депутатської етики (протоколи 
від 21.06.2011 р. № 8 та від 23.06.2011 р. № 7), 

Мукачівська міська рада вирішила: 
 
1. Скасувати рішення 50-ї сесії Мукачівської міської ради 5-го скликання 

від 24.09.2009 р. № 1040 «Про Тимчасове положення «Про порядок передачі у 
власність шляхом викупу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення для здійснення підприємницької діяльності на території 
Мукачівської міської ради» (нова редакція).  

2. Затвердити Положення «Про порядок передачі у власність шляхом 
викупу земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення 
підприємницької діяльності на території Мукачівської міської ради» (додаток 1). 

3. Уповноважити міського голову укладати із заявником (Покупцем) від 
імені територіальної громади м. Мукачево договори: про оплату авансового 



внеску в рахунок оплати ціни викупу земельної ділянки та купівлі-продажу 
земельних ділянок. 

4. Доручити фінансовому управлінню міськвиконкому вести облік, 
контроль своєчасності та повноти поступлення коштів, згідно договорів про 
сплату авансових внесків в рахунок оплати ціни викупу земельних ділянок та 
договорів купівлі-продажу земельних ділянок. 

5. Для забезпечення відкритості у процесі передачі у власність земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької 
діяльності, доручити уп0равлінню комунальної власності та відділу внутрішньої 
політики міськвиконкому інформувати населення в засобах масової інформації 
про результати передачі у власність земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступникам міського 
голови Гороховській Г.Р. та Галай О.Ю. 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.З. Ленд”єл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ДОДАТОК  1 
до рішення 11 сесії Мукачівської 
міської ради 6 скликання   
від 30.06.2011 р. № 244 
 

 
 
 
 
 

УКРАЇНА 
Закарпатська область  

м. Мукачево 
 
 
 
 
 
 

  ПОЛОЖЕННЯ   
про порядок передачі у власність шляхом викупу  

земельних ділянок несільськогосподарського   
призначення для здійснення  підприємницької   

діяльності на території Мукачівської міської ради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Мукачево, 2011 рік. 
 



1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ. 
 Положення про порядок передачі у власність шляхом викупу земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької 
діяльності в м. Мукачево (надалі - Положення) розроблено службами виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради на підставі раніше розроблених нормативних 
актів та чинних нормативно-правових актів, з метою регламентного 
упорядкування механізму відчуження шляхом викупу земельних ділянок 
комунальної власності територіальної громади міста несільськогосподарського 
призначення для підприємницької діяльності на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна, що є у власності покупців цих ділянок - для реалізації права 
власності на землю підприємств – юридичних та фізичних осіб України.  

Ініціатива з приватизації виходить від Покупців – користувачів земельних 
ділянок. 

Положення є нормативним актом Мукачівської міської ради, його дія 
розповсюджується на цільове відчуження земель територіальної громади м. 
Мукачево, для підприємницької діяльності. 

Термін дії положення - до прийняття закону «Про ринок землі в Україні». 
 

2. ПРОДАВЕЦЬ. 
На підставі п.12 розділу Х Перехідних положень Земельного Кодексу 

України, рішення 34 сесії Мукачівської міської ради 3 скликання від 30.08.2001 
р. “Про розмежування земель державної та комунальної власності в межах 
територіальної громади м. Мукачево та заходи  щодо сприяння розвитку ринку 
земель несільськогосподарського призначення для підприємницької 
діяльності”, “Тимчасового порядку розмежування земель права державної і 
комунальної власності”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.08.2002 р. № 1100, рішенням 39 сесії Мукачівської міської ради 
4-го скликання від 24.02.2005 р. «Про землеустрій міста Мукачево», п. 5,6 Ст. 
60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” - суб’єктом права 
власності на всі землі, в межах земель м. Мукачево, крім: переданих у приватну 
власність та земель на яких розташовані об’єкти загально - державної власності 
з правом розпорядження, виступає територіальна громада м. Мукачево в особі 
Мукачівської міської ради. 

3. ПОКУПЦІ. 
 

Право бути Покупцем земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення для підприємницької діяльності, у власність шляхом викупу мають 
юридичні особи України, у яких на даних земельних ділянках розташовані 
об’єкти нерухомого майна, що є їх власністю за винятком тих, які згідно 
Земельного Кодексу України та інших нормативних документів не можуть 
придбати у власність земельні ділянки. Такими же правами наділені фізичні особи 
- громадяни України.  

Виключним правом відчуження земельних ділянок шляхом викупу наділена 
міська рада, яке реалізується шляхом приймання відповідного рішення на 
сесійному засіданні. 

 



4. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 
 Покупці (юридичні особи), зацікавлені в придбанні земельних ділянок у 
власність подають клопотання на ім’я міського голови про передачу у власність 
земельної ділянки для підприємницької діяльності шляхом викупу, форма згідно 
додатку 1.  

Для фізичних осіб - заява додатку 2.  
Клопотання (заява) реєструється в загальному відділі міськвиконкому. 

 Подані документи розглядаються в управлінні комунальної власності.  
Управління готує проект рішення сесії міської ради про надання дозволу на 
проведення експертної оцінки земельної ділянки та подає на засідання постійної 
депутатської комісії з питань приватизації, роздержавлення та земельних 
відносин. По наслідкам розгляду дане питання виноситься на розгляд сесії міської 
ради.  
 Після позитивного розгляду матеріалів на сесії міської ради витяг з рішення 
сесії надається покупцю. 
 Покупець оформляє з територіальною громадою міста в особі міського 
голови договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни викупу 
земельної ділянки в розмірі - при нормативній грошовій оцінці земельної ділянки, 
до (рівно):  
 50 тис. грн. - 20 % від нормативної грошової оцінки; 
 100 тис. грн. - 10 % від нормативної грошової оцінки; 
 500 тис. грн. - 5 % від нормативної грошової оцінки; 
 1000 тис. грн. - 2 % від нормативної грошової оцінки; 
 більше 1000 тис. грн. - 2 % від нормативної грошової оцінки. 
 Авансовий внесок внесений Покупцем зараховується на рахунки органів 
Державного казначейства і використовуються у відповідність до постанов 
Кабміну України від 22.04.2009 р. № 381 та від 24.07.2009р. № 806.  
 Проект договору про сплату авансового внеску готує управління 
комунальної власності. Авансовий внесок повністю зараховується в договірну 
ціну викупу земельної ділянки. Залишок авансового внеску, який залишився після 
сплати вартості проведення розрахунків з визначення на конкурентних засадах 
суб’єктом підприємницької діяльності за проведення експертної оцінки 
відчужуваної земельної ділянки, перераховується органом Держаказначейства на 
рахунок надходження коштів від продажу землі. Воно організовує його належне 
оформлення та посвідчення. Договір про сплату авансового внеску реєструється в 
управлінні комунальної власності в реєстрі договорів сплати авансового внеску. 
 Конкурсна комісія організовує конкурсну процедуру відбору суб’єкта 
підприємницької діяльності (СПД) по визначенню експертної вартості земельних 
ділянок. Конкурс проводиться і відбувається згідно Положення «Про 
конкурентний відбір суб’єктів підприємницької діяльності: з оціночної діяльності 
та розробки цільової документації з відчуження майна комунальної власності та 
набуття майнових прав». Фінансування послуг суб’єкта підприємницької 
діяльності з оціночної діяльності проводиться за рахунок внесеного авансового 
внеску Покупця на відповідні рахунки відкриті у Мукачівському відділенні 
Держказначейства.   
 При представленні звіту про експертну оцінку земельної ділянки та рецензії 
на нього (при потребі), суб’єктом підприємницької діяльності (СПД) - 
переможцем конкурсу, матеріали виносяться на розгляд постійної депутатської 



комісії з питань приватизації, роздержавлення та земельних відносин. По 
наслідкам розгляду депутатської комісії проект рішення виноситься на сесію 
міської ради. Ціна викупу земельної ділянки не може бути меншою експертної 
вартості. 
 Рішенням сесії міської ради затверджується: 
- договірна ціна викупу, 
- покупець земельної ділянки, 
- цільове призначення,  
- характеристика земельної ділянки - об’єкту купівлі, 
- умови фінансових розрахунків в часі,  
- обмеження використання (при наявності), 
- особливі зобов’язання покупця (у випадку продажу з особливими умовами). 

Фінансові розрахунки в часі проводяться на протязі 30 днів з дня прийняття 
рішення на сесії міської ради, або з розстроченням платежу на термін, за згодою 
сторін, але не більше 5 років на умовах, визначених постановами Кабміну 
України від 22.04.2009 р. № 381 та від 24.07.2009р. № 806.  

Підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки є 
відповідне рішення сесії міської ради. 

Проект договору купівлі-продажу земельної ділянки готує управління 
комунальної власності. У разі відмови заявника - “Покупця“ - від укладання 
договору купівлі-продажу земельної ділянки сума сплаченого авансового внеску в 
рахунок оплати ціни викупу земельної ділянки - не повертається. Управління 
комунальної власності організовує його належне оформлення та нотаріальне 
посвідчення. Зі сторони “Продавця” договір підписує міський голова. При цьому 
покупець сплачує всі витрати пов’язані з укладанням договору купівлі-продажу.  

Договір купівлі-продажу земельної ділянки реєструється у Виконавчому 
комітеті Мукачівської міської ради на підставі розпорядження міського голови та 
в реєстрі управління Держкомзему у м. Мукачево і Мукачівському районі 
Закарпатської області. 

Кошти за об’єкт продажу направляються згідно із Законом України “Про 
Державний бюджет України» (на поточний рік). Контроль, облік своєчасності та 
повноти поступлення коштів згідно договорів: про сплату авансового внеску в 
рахунок оплати ціни викупу та купівлі-продажу земельної ділянки покласти на 
фінансове управління Виконавчого комітету Мукачівської міської ради.  

Договір купівлі-продажу та документ про фінансові розрахунки є підставою 
для видачі Державного акту на право власності на землю. 

 
 Секретар ради       І.Г. Маняк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



А н а л і з 
регуляторного впливу проекту рішення „Про Тимчасове положення про 

порядок передачі у власність шляхом викупу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької 

діяльності на території Мукачівської міської ради ” 
Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Мукачівської міської ради „Про 

порядок передачі у власність шляхом викупу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення для здійснення підприємницької діяльності на території Мукачівської міської 
ради” (далі Аналіз), підготовлений відповідно до вимог Закону України „Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень та 
пропозицій по вищезазначеному проекту рішення Мукачівської міської ради. 

У процесі підготовки Аналізу було здійснено наступне: 
1. Визначена проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання 
яка полягає у наступному: 

З прийняттям Земельного кодексу України від 25.10.2003 р., міські ради відповідно до 
ч.12 розділу Х зазначеного кодексу були наділені повноваженнями щодо розпорядження 
землями в межах відповідних міст, в тому числі повноваженнями по вирішенню питань щодо 
викупу земельних ділянок на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю 
покупців цих ділянок та які можуть мати укладений договір оренди на цю земельну ділянку. 

Саме здійснення викупу земельних ділянок несільськогосподарського призначення для 
здійснення підприємницької діяльності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є 
власністю покупців цих ділянок було регламентовано в першу чергу також нормами 
Земельного кодексу України та Закону України „Про оцінку земель”. На теперішній час вказані 
нормативно-правові акти не зовсім детально регламентують механізм зазначеного викупу, що 
створює багато непорозумінь при вирішенні зазначеного питання, а іноді неможливість 
реалізації деяких положень вищезазначених Законів та інших нормативно-правових актів, що 
регламентують порядок викупу земельних ділянок.  

Вказані законодавчі проблеми призводять до зменшення економічної ефективності 
використання земельних ресурсів та до неможливості реалізації міськими радами повноважень 
щодо розпорядження цими ресурсами.  

Вищезазначені проблеми неодноразово підіймалися перед відповідними органами 
державної виконавчої влади, але ніяких нормативних актів, які б детально регламентували 
механізм здійснення зазначеного викупу земельних ділянок вказаними органами так і не було 
прийнято, тому на теперішній час вирішити вищезазначені проблеми за допомогою будь яких 
чинних на цей час нормативно-правових актів або за допомогою інших ринкових механізмів 
іншими способами, ніж прийняття рішення „Про порядок передачі у власність шляхом викупу 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької 
діяльності на території Мукачівської міської ради” є неможливим. 
2. Визначена ціль державного регулювання, якою є детальне регламентування механізму 
викупу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, яке дасть можливість усунути 
існуючи недоліки та проблеми з цього питання та зробити більш прозорим процес викупу 
земельних ділянок.  
3. Визначені та оцінені усі альтернативні способи досягнення вищезазначеної цілі. Так 
вважаємо, що досягнення вищезазначеної цілі можливо шляхом 2-х способів, якими є:  
1) Урегульованість вищезазначених проблем органами державної виконавчої влади шляхом 
прийняття цими органами відповідних нормативно-правових актів. 
2) Прийняття міською радою рішення „Про порядок передачі у власність шляхом викупу 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької 
діяльності на території Мукачівської міської ради”, в якому буде більш детально 
регламентований механізм викупу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 
яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок. 

Оцінюючи зазначені способи, перевага була віддана другому способу, оскільки у цьому 
випадку досягнути вищезазначеної цілі можливо у найбільш короткий термін Мукачівською 
міською радою з врахуванням особливостей роботи міської ради та її виконавчих органів. Щодо 



першого способу, то слід зазначити, що вирішення вищезазначеної проблеми за його 
допомогою на теперішній час є неможливим, оскільки як вже було зазначено, звернення з цього 
питання до відповідних органів державної виконавчої влади не дали ніякого позитивного 
результату щодо прискорення прийняття відповідних нормативно-правових актів. 
4. Був визначений механізм, який пропонується застосувати для розв’язання 
вищезазначеної проблеми та відповідні заходи які викладені у проекту рішення „Про 
порядок передачі у власність шляхом викупу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення для здійснення підприємницької діяльності на території Мукачівської міської 
ради”. Зазначеним Порядком та умовами більш детально регламентований порядок подання 
суб’єктами підприємницької діяльності заяв та клопотань про викуп земельних ділянок, 
механізм рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності та порядок підготовки проектів рішень Мукачівської 
міської ради щодо викупу земельних ділянок.  
5. Розглянуті питання можливості досягнення вищезазначеної цілі у разі прийняття 
вказаного регуляторного акта у процесі чого було з’ясоване наступне. 

На виконання вимог зазначеного регуляторного акта можуть впливати різні обставини як 
позитивні так і негативні.  

З найголовніших негативних обставин треба назвати нестабільність економічних 
процесів держави, відсутність у міському бюджеті грошових коштів на вирішення 
організаційних питань, пов’язаних з викупом земельних ділянок, відсутність спеціальної 
комп’ютерної програми яка б дозволяла розглядати клопотання та заяви суб’єктів 
підприємницької діяльності у більш короткі строки, відсутність системної бази даних щодо всіх 
землекористувачів міста Мукачево і т.д.  

З позитивних обставин треба назвати перш за все наявність великого практичного 
досвіду у питаннях відчуження комунального майна у працівників Управління комунальної 
власності Мукачівської міської ради, яке буде безпосередньо розглядати заяви та клопотання 
суб’єктів підприємницької діяльності щодо викупу земельних ділянок.  
6. Визначені очікувані результати прийняття регуляторного акта, головними з яких є 
поповнення міського бюджету грошовими коштами, які надійдуть від покупців земельних 
ділянок у процесі відчуження ними шляхом викупу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності на яких 
розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок. 
7. Визначені показники результативності регуляторного акта, якими на протязі різних 
періодів після набрання чинності зазначеного регуляторного акта є: 
- надходження коштів до міського бюджету;  
- кількість суб’єктів, які викуплять земельні ділянки;  
- розмір коштів і час що буде витрачений суб’єктом підприємницької діяльності на виконання 
вимог акта; 
- рівень поінформованості суб’єктами підприємницької діяльності з основних положень акта. 
Прийняття зазначеного регуляторного акту дозволить одержати додаткові грошові кошти, які 
надійдуть до міського бюджету та здійснити більш прозорим процес викупу земельних ділянок. 
8. Визначені заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності 
регуляторного акта, а саме що відстеження результатів акта буде здійснюватися шляхом 
опитування суб’єктів підприємницької діяльності. Строки базового та повторного відстеження 
будуть визначені розробником проекту відповідно до ст. 10 Закону України „Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.  
 
 
        Заступник міського голови                     І.П.Радиш 

 
 
 
    

 
 



Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту  
„Про Тимчасове положення про порядок передачі у власність шляхом 
викупу земельних ділянок несільськогосподарського призначення для 

здійснення підприємницької діяльності на території  
Мукачівської міської ради ” 

 

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

Цілі прийняття акту:  

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

2. Приведення положення „Про порядок передачі у власність шляхом 
викупу земельних ділянок несільськогосподарського призначення для 
здійснення підприємницької діяльності на території Мукачівської міської 
ради” у відповідність до Постанови Кабінету Міністрів України від 
22.04.2009 р. № 381 та від 24.07.2009 р. № 806. 

3. Визначення органу, який здійснюватиме контроль за оплатою по 
договорам купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення для підприємницької діяльності. 

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

Строк виконання заходів з відстеження: відстеження результативності 
регуляторного акта розпочато 01 березня 2010 року, закінчено – 01 
березня 2011 року. 

Методи одержання результатів відстеження:  

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється на основі 
фінансових показників – надходження плати згідно договорів купівлі-
продажу земельних ділянок за базовий період. 

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

Фінансове управління Мукачівської міської ради систематично здійснює  
облік, контроль своєчасності та повноти надходження плати по договорам 
купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
та договорам про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни викупу 
земельної ділянки. 



Кількісні значення показників результативності акта : 
На підставі даних Управління комунальної власності Мукачівської міської 

ради за базовий період відстеження дії регуляторного акту з 01.03.2010 року по 
01.03.2011 року укладено 25 договорів купівлі-продажу земельних ділянок для 
підприємництва на суму 2753 тис. грн., на площу 3,8529 га.  
 

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

Регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства в частині того, 
що при представленні звіту експерта про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки та рецензію на нього (при потребі), матеріали розглядаються на засіданні 
постійної депутатської комісії з питань приватизації, роздержавлення та 
земельних відносин і готується висновок – пропозиція на  сесію міської ради. 
Запровадження даного регуляторного акту не потребує додаткових бюджетних 
витрат. Водночас, конкурсну процедуру відбору суб’єкта підприємницької 
діяльності (СПД) з оціночної діяльності земельних ділянок організовує конкурсна 
комісія, згідно Положення «Про конкурентний відбір суб’єктів підприємницької 
діяльності: з оціночної діяльності та розробки цільової документації з відчуження 
майна комунальної власності та набуття майнових прав». 

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 по договорам купівлі-
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; 
- дії влади стали передбачувані; 

для органів місцевого самоврядування 

- впорядковано ставки плати по авансовим внескам в рахунок оплати ціни 
викупу земельної ділянки; 

- підвищено рівень довіри громадян до місцевої влади; 

- збільшена дохідна частина місцевого бюджету.  

 

            Заступник міського голови                    І.П.Радиш 
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