
УКРАЇНА 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

42 сесія 6-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

31 травня 2013          Мукачево     № 847 

Про затвердження Положення «Про порядок отримання в користування 
земельних ділянок територіальної громади міста Мукачева під забудову на 

умовах договору суперфіцію» 

Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст. 12, ст. 102 - 1, ст. 186, ст. 186 – 1 Земельного Кодексу України, ст. 
413 – 417 Цивільного кодексу України, Законом України „Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення 
земельних ділянок та зміни їх цільового призначення” № 5395-VI від 2 жовтня 
2012 року та іншими нормативно-правовими актами; рішенням виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради від 25.12.2012 р. № 319 «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 2013 рік», беручи до уваги протокол від 16.04.2013 р. 
засідання комісії по опрацюванню пропозицій та зауважень, поданих 
юридичними та фізичними особами на оприлюднений у засобах масової 
інформації (газета "Мукачівська Ратуша") та в мережі Інтернет на офіційному 
сайті Мукачівської міської ради регуляторний акт – проект рішення сесії: Про 
затвердження Положення «Про порядок отримання в користування земельних 
ділянок територіальної громади міста Мукачева під забудову на умовах 
договору суперфіцію»; 

з метою упорядкування та оперативного вирішення питань, пов’язаних з 
оформленням фізичними та юридичними особами прав на земельні ділянки у м. 
Мукачево, забезпечення економічного регулювання земельних відносин на 
території Мукачівської міської ради, створення нових можливостей для 
розвитку підприємництва, з метою поповнення місцевого бюджету за рахунок 
плати за користування земельною ділянкою комунальної власності; 

враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій з питань: 
приватизації, роздержавлення та земельних відносин, законності та 
правопорядку, охорони прав та свобод громадян, депутатської етики 
(протоколи № 34 від 28.05.2013 та № 30 від 23.05.2013) 

Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 



1. Затвердити положення «Про порядок отримання в користування 
земельних ділянок територіальної громади міста Мукачево під забудову на 
умовах договору суперфіцію» (додаток 1). 

2. Затвердити методику розрахунку плати за користування земельнми 
ділянками, наданими під забудову на умовах договору суперфіцію (додаток 2). 

3. Затвердити типовий договір суперфіцію (додаток 3). 
4. Надати дозвіл міському голові від імені територіальної громади м. 

Мукачева в особі Мукачівської міської ради право підпису в договорах 
суперфіцію зі сторони «суперфіціара» - власника земельної ділянки. 

5. Затвердити аналіз регуляторного впливу регуляторного акту (додаток 
4). 

6. Відділу внутрішньої політики даний проект рішення оприлюднити в 
засобах масової інформації (в газеті «Мукачівська ратуша») та офіційному сайті 
Мукачівської міської ради (www.mukachevo-city.org). 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Нусер Е. та голів профільних депутатських комісій 
Галай О. та Кушнір І. 

 
Міський голова                                                                                         З. Ленд”єл 



ДОДАТОК 1 
до рішення 42 сесії Мукачівської  

міської ради 6 скликання  
 від 31.05.2013 р. №847 

ПОЛОЖЕННЯ 
Про порядок отримання в користування земельних ділянок територіальної 

громади міста Мукачева під забудову на умовах договору суперфіцію 
Загальні положення 

Положення «Про порядок отримання в користування земельних ділянок 
територіальної громади міста Мукачева під забудову на умовах договору 
суперфіцію» (далі - Положення) розроблене на підставі Конституції України, 
Цивільного кодексу України та Земельного кодексу України, Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», «Про планування та забудову 
територій», «Про архітектурну діяльність» та інших нормативно-правових актів 
України, з метою впорядкування та оперативного вирішення питань, 
пов’язаних з оформленням фізичними та юридичними особами прав на 
земельні ділянки у м. Мукачево, створення нових можливостей для розвитку 
підприємництва, збільшення надходжень до міського бюджету. 

Надання в користування земельних ділянок територіальної громади міста 
Мукачева для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, 
житлових та інших споруд і будівель на умовах договору суперфіцію може 
бути застосовано щодо земельних ділянок, на яких відповідно до містобудівної 
документації передбачається розміщення (будівництво) відповідних об’єктів та 
на яких передбачається здійснювати реконструкцію (прибудову, надбудову) 
вже існуючих об’єктів містобудування або приміщень у них (жилих та 
нежилих), а також надання дозволів на розташування об’єктів містобудування у 
відповідності до чинного законодавства. 

Відповідно до цього Положення, право суперфіцію виникає на підставі 
договору суперфіцію між Мукачівською міською радою та особою, яка виявила 
бажання отримати у користування земельну ділянку для забудови. Договір 
суперфіцію укладається на підставі рішення сесії Мукачівської міської ради. 

Умови користування земельною ділянкою, строк дії договору, порядок 
справляння плати, обмеження (обтяження) щодо використання земельної 
ділянки, права та обов’язки сторін договору та інше визначаються договором 
суперфіцію. Плата за користування чужою земельною ділянкою, наданою для 
забудови на умовах договору суперфіцію, визначається відповідно до методики 
розрахунку плати за користування чужою земельною ділянкою, наданою для 
забудови на умовах договору суперфіцію (додаток 2). 

Основні терміни, використані в Положенні, 
вживаються в такому значенні: 

Суперфіцій – право користування земельними ділянками територіальної 
громади м. Мукачево, наданими для забудови об’єктами містобудування. 



Суперфіціар – Мукачівська міська рада, яка відповідно до п. 4 ст. 173, та п. б 
ст. 80 Земельного кодексу України є розпорядником земель в межах населеного 
пункту. 
Суперфіціарій – особа, яка виявила бажання отримати у користування 
земельну ділянку із земель територіальної громади м. Мукачево для забудови. 

Порядок дій, які повинна вчинити особа, яка має намір отримати 
в користування земельну ділянку для забудови 

на умовах договору суперфіція: 
 1. В разі, якщо земельна ділянка вільна від забудови, продаж права 
користування зазначеною ділянкою під забудову (суперфіцій) здійснюється на 
конкурентних засадах у формі аукціону у випадках та порядку, встановлених 
главою 21 Земельного Кодексу України. Право суперфіцію на земельні ділянки, 
у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна  комунальної 
власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах 
(земельних торгах), крім випадків: 
- розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, 
споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб; 
- використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних 
ділянок під культовими будівлями; 
- будівництва об'єктів, що в повному обсязі здійснюється за кошти державного 
та місцевих бюджетів; 
- надання земельних ділянок державним та комунальним підприємствам, 
бюджетним установам; 
- надання земельних ділянок підприємствам, установам і громадським 
організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим 
спілкам та їх членам) під творчі майстерні; 
- надання земельних ділянок для потреб приватного партнера в рамках 
державно-приватного партнерства відповідно до закону; 
- надання земельної ділянки замість викупленої для суспільних потреб чи 
примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності та повернення такої 
земельної ділянки колишньому власнику чи його спадкоємцю 
(правонаступнику), у разі якщо така потреба відпала; 
- будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім 
об'єктів дорожнього сервісу); 
- створення озеленених територій загального користування; 
- будівництва об'єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів 
(сміттєпереробних об'єктів, очисних споруд, котелень, кладовищ, 
протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд); 
- передачі громадянам земельних ділянок для ведення будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних 
гаражів, надання земельних ділянок особам взамін тих, що були викуплені 
(примусово відчужені) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 
необхідності за рішенням органів місцевого самоврядування; 



- розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції. 
2. Особа, яка є власником жилого або нежилого приміщення та виявила 

бажання здійснити його реконструкцію (далі - будівництво), має подати до 
Мукачівської міської ради заяву (клопотання) на ім'я міського голови щодо 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для забудови на умовах договору суперфіцію з вказанням терміну дії 
останнього. До заяви додаються наступні документи: 
- копія паспорту, ідентифікаційного номеру (для фізичних осіб); 
- копії установчих документів (для юридичних осіб); 
- копії правовстановлюючих документів на існуючий об’єкт нерухомості (далі – 
Об’єкт); 
- копію технічного паспорту на існуючий об’єкт; 
- відповідним чином затверджену документацію у сфері містобудування. 
 3. Заява, за поданням УКВ, розглядається на черговому засіданні 
профільної депутатської комісії з питань приватизації, роздержавлення та 
земельних відносин. В разі позитивного вирішення, готується проект рішення 
сесії міської ради про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для забудови на умовах договору суперфіцію. 
 4. Майбутній забудовник звертається з рішенням сесії міської ради до 
ліцензованого суб’єкта підприємницької діяльності для розроблення проекту 
відведення. Проект розробляється у встановленому законодавством порядку на 
підставі договору між замовником та виконавцем землевпорядних робіт. 
 5. На підставі розробленого проекту землеустрою сесією міської ради 
приймається рішення про його затвердження; передачу земельної ділянки для 
забудови заявнику; укладення договору суперфіцію з розміром оплати згідно 
додатку 2 даного рішення . Протягом одного місяця з дня набрання чинності 
рішення сесії Мукачівської міської ради готується договір суперфіцію на основі 
типового договору суперфіцію, затвердженного сесією Мукачівської міської 
ради (згідно додатку 3 даного рішення), і подається суперфіціарію для 
підписання, про що робиться письмова відмітка в журналі реєстрації договорів 
Суперфіцію. 
 6. До істотних умов договору відноситься: 

• відомості про земельну ділянку; 
• мету надання земельної ділянки в користування;  
• строк користування, який не може перевищувати 50 років; 
• вид і обсяги будівництва; 
• умови платного користування земельною ділянкою, такі як розмір, 

форма, порядок і терміни його виплати; 
• права та обов’язки сторін; 
• визначення юридичної долі об’єктів нерухомості після завершення 

будівництва та припинення договору. 
7. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 
(суперфіцій) припиняється в разі: 

1) поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача; 
2) спливу строку, на який було надано право користування; 



3) за згодою сторін  ;
4) припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного
партнерства (щодо договорів суперфіцію, укладених у рамках такого
партнерства).

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 
(суперфіцій) може бути припинено за рішенням суду в інших випадках, 
встановлених законом.

8. Укладений між сторонами Договір суперфіцію подається заявником на
державну реєстрацію до відповідного територіального органу, що здійснює 
державну реєстрацію. Одночасно з реєстрацією договору суперфіції 
реєструється право власності на земельну ділянку за Мукачівською міською 
радою (власником). Договір вважається діючим з моменту його державної 
реєстрації. 

9. Договір суперфіцію виготовляється в трьох примірниках, кожний з
яких має однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Суперфіціара, 
другий - у Суперфіціарія, третій - в органі, який здійснив його державну 
реєстрацію. На вимогу однієї із сторін договору він може бути посвідчений 
нотаріально. 

10. Орган, який здійснив реєстрацію договору суперфіцію, в п’ятиденний
термін з моменту його реєстрації передає один примірник договору 
Суперфіціару, як стороні договору. 

11. Після проведення державної реєстрації договору Суперфіціарій
зобов’язаний подати копію договору в Мукачівську ОДПІ для обліку платника 
по договору суперфіцію. 

12. Після проведення державної реєстрації договору Суперфіцію заявник
має право звернутись  із заявою про надання дозволу на виконання будівельних 
робіт.  

13. Кошти, одержані від використання земельних ділянок згідно договору
суперфіцію поступають в місцевий бюджет та використовуються згідно 
чинного законодавства. 

14. Контроль, облік своєчасності та повноти сплати коштів згідно
договору суперфіцію здійснює Мукачівська ОДПІ. 

Секретар міської ради            І. Маняк 



ДОДАТОК 2 
до рішення 42 сесії Мукачівської 

міської ради 6 скликання 
   від 31.05.2013 р. №847____ 

РОЗМІРИ ПЛАТИ  
за використання земельних ділянок згідно договору суперфіцію 

№ 
п/
п 

Код КВЦПЗ 
НАЗВА  

згідно українського класифікатора цільового 
використання земель 

Розміри 
плати 

стосовно 
ставки 

земельного 
податку  

Розділ Підро
зділ 

02 Землі житлової забудови 

1 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

3 кратний 
розмір 

2 02.02 Для колективного житлового будівництва 3 кратний 
розмір 

3 02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

3 кратний 
розмір 

4 02.04 Для будівництва і обслуговування будівель 
тимчасового проживання 

3 кратний 
розмір 

5 02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 3 кратний 
розмір 

6 02.06 Для колективного гаражного будівництва 3 кратний 
розмір 

7 02.07 Для іншої житлової забудови 3 кратний 
розмір 

03 Землі громадської забудови 

8 03.04 Для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій 

3 кратний 
розмір 

9 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі 

8 кратний 
розмір 

10 03.08 Для будівництва та обслуговування об'єктів 
туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування 

8 кратний 
розмір 

11 03.09 Для будівництва та обслуговування будівель 
кредитно-фінансовихустанов 

8 кратний 
розмір 

12 03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і 
споруд закладів науки 

6 кратний 
розмір 

13 03.13 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів побутового обслуговування 

6 кратний 
розмір 

14 03.14 Для будівництва та обслуговування інших 6 кратний 



будівель громадської забудови розмір 
04 Землі природно-заповідного фонду 

15 04.11 Для збереження та використання регіональних 
ландшафтних парків 

3 кратний 
розмір 

16 05 05.00 Землі іншогоприродоохоронного призначення 3 кратний 
розмір 

06 Землі оздоровчогопризначення 
17 06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-

оздоровчих закладів 
3 кратний 

розмір 

18 06.03 Для інших оздоровчих цілей 3 кратний 
розмір 

07 Землі рекреаційногопризначення 

19 07.01 Для будівництва та обслуговування об'єктів 
рекреаційного призначення 

3 кратний 
розмір 

20 07.02 Для будівництва та обслуговування об'єктів 
фізичної культури і спорту  

3 кратний 
розмір 

08 
Землі історико- культурного призначення 

21 08.02 Для розміщення та обслуговування музейних 
закладів 

3 кратний 
розмір 

22 08.03 Для іншого історико-культурного призначення 3 кратний 
розмір 

10 Землі водного фонду 

23 10.07 Для рибогосподарських потреб 3 кратний 
розмір 

24 10.08 Для культурно-оздоровчих потреб рекреаційних, 
спортивних і  туристичнихцілей 

3 кратний 
розмір 

11 Землі промисловості, транспорту, зв'язку 
енергетики, оборони та іншого призначення 

25 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості 

6 кратний 
розмір 

26 11.03 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств будівельних організацій та 
підприємств 

6 кратний 
розмір 

27 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури 

6 кратний 
розмір 

12 Землі транспорту 

28 12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
залізничного транспорту 

6 кратний 
розмір 



Секретар ради     І. Маняк 

29 12.04 Для розміщення та експлуатації будівель  і 
споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства 

6 кратний 
розмір 

13 Землі зв'язку 
30 13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних 

засобів зв’язку 
12 кратний 



ДОДАТОК 3 
до рішення  42 сесії Мукачівської 

міської ради 6 скликання 
від 31.05.2013 р. № 847              

ДОГОВІР СУПЕРФІЦІЮ 

м. Мукачево      «____»_____________ 2013 

Територіальна громада м. Мукачево в особі Мукачівської міської ради, 
далі іменована «Суперфіціар», від імені якої діє міський голова м. Мукачево 
_________________________, на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з однієї сторони та  
___________________________________________________________________, 
далі іменований «Суперфіціарій» з іншої сторони, 
діючи добровільно, цілеспрямовано, свідомо, не порушуючи прав третіх осіб, 
бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, 
усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, попередньо ознайомлені з 
приписами, викладеними в Цивільному кодексі України та ст. 102-1 Земельного 
кодексу України, що регулюють укладений договір (в тому числа з вимогами 
щодо недійсності правочинів), 
відповідно до рішення ____ сесії Мукачівської міської ради ___ скликання № 
_________ від ___________________ уклали цей Договір про нижченаведене: 
1. Предмет договору
1.1. Суперфіціар передає, а Суперфіціарій приймає в строкове платне
користування земельну ділянку загальною площею ___________ га, яка
знаходиться на території м.Мукачево по вул. _____________________________
(надалі - Земельна ділянка).
1.2. Цільове призначення земельної ділянки – _____________________________
1.3. Метою надання в користування Земельної ділянки є здійснення
Суперфіціарієм проведення робіт по будівництву (реконструкції)
____________________________________________________________________
з дотриманням цільового призначення переданої земельної ділянки.
2. Строк дії договору
2.1. Право користування земельною ділянкою встановлено на визначений
строк, а саме: до ___________________________________________ року.
3. Умови передачі земельної ділянки
3.1. В користування передається земельна ділянка загальною площею _____ га:
у тому числі:
капітальна                            –             га;
інші                                       –             га;
3.2. На земельній ділянці знаходяться об’єкти нерухомого майна_____________
а також інші об’єкти інфраструктури. а саме: _____________________________
3.3. Кадастровий номер земельної ділянки: _______________________________
3.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить ___________ гр.



3.5. Земельна ділянка, яка передається в користування, має такі недоліки, що 
можуть перешкоджати її ефективному використанню: _____________________ 
3.6. На земельну ділянку встановлені наступні обмеження (обтяження), 
сервітути____________________________________________________________ 
4. Плата за користування земельною ділянкою
4.1. Плата вноситься «Суперфіціарієм» у формі та розмірі:
в грошовій формі у розмірі _____ грн ____коп. щомісячно
одержувач–місцевий бюджет м. Мукачево, банк одержувача: ГУДКСУ в
Закарпатській області, МФО _______, ОКПО 9код одержувача)
______________, код платежу_________, р/р _____________________________
4.2. Обчислення розміру плати за землю здійснюється без урахування індексів
інфляції.
4.3. Плата вноситься у такі строки: не пізніше 20 числа поточного місяця.
4.4. У разі невнесення плати у строки, визначені цим договором, справляється
пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.
4.5. Плата розраховується на основі кратності земельного податку. Земельного
податку землекористувач не сплачує.
5. Умови використання земельної ділянки
5.1. Земельна ділянка передається в користування для
____________________________________________________________________
5.2. Цільове призначення земельної ділянки: _____________________________.
Код згідно Українського класифікатора цільового використання землі –
_________.
5.3. Передача Земельної ділянки здійснюється у 5-ти денний строк після
підписання «Сторонами» цього Договору.
5.4. Земельна ділянка передається Суперфіціарію за Актом приймання-
передачі, який є невід'ємною частиною даного договору.
5.5. Право користування земельною ділянкою відповідно до даного Договору
виникає після підписання «Сторонами» цього Договору та його державної
реєстрації.
5.6. Право користування земельною ділянкою не може бути відчужене
Суперфіціарієм іншим особам, внесено до статутного фонду, передано у
заставу.
6. Умови повернення Земельної ділянки
6.1. Земельна ділянка повертається Суперфіціару за Актом приймання-передачі
Земельної ділянки протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати припинення дії
Договору у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому Суперфіціарій одержав
її в користування.
6.2. Відповідно до умов законодавства України Суперфіціарій може викупити
земельну ділянку, на якій розміщені збудовані ним об’єкти. Власник земельної
ділянки може викупити збудовані Суперфіціарієм об’єкти.
7. Права та обов'язки власника земельної ділянки (Суперфіціара):
7.1.Власник має право:
7.1.1. одержувати від Суперфіціарія платежі за користування земельною
ділянкою в порядку та строки, встановлені договором;



7.1.2. вимагати від Суперфіціарія використання земельної ділянки за основним 
цільовим призначення згідно з цим договором; 
7.1.3. вимагати від Суперфіціарія при здійсненні будівництва на земельній 
ділянці, наданій у користування, додержання державних стандартів, норм і 
правил; 
7.1.4. вимагати від Суперфіціарія дотримання режиму водоохоронних смуг, зон 
санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого використання 
земель та територій, які особливо охороняються; 
7.1.5. вимагати відшкодування понесених збитків у разі погіршення корисних 
властивостей земельної ділянки, пов’язаних зі зміною її стану, окрім змін, що 
відбулися внаслідок будівництва та експлуатації об’єктів на земельній ділянці. 
7.2.Власник зобов’язаний: 
7.2.1. Передати земельну ділянку у користування Суперфіціарія у відповідності 
до акту приймання-передачі у строк, передбачений у договорі; 
7.2.2. не вчиняти дій, які можуть перешкодити Суперфіціарію користуватися 
земельною ділянкою та здійснювати будівництво, якщо такі дії Суперфіціарія є 
законними та не суперечать Договору та законодавству України; 
7.2.3. попередити Суперфіціарія про особливі властивості та недоліки земельної 
ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно 
небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого 
об’єкту Договору. 
8. Права та обов'язки землекористувача (Суперфіціарія)
8.1. Суперфіціарій має право:
8.1.1. вимагати від Власника надання у користування земельної ділянки після
підписання акту прийому-передачі земельної ділянки;
8.1.2. достроково наперед вносити плату за користування земельною ділянкою;
8.1.3. самостійно господарювати на земельній ділянці з дотриманням умов
Договору суперфіцію;
8.1.4. одержувати доходи від проведення діяльності, передбаченої даним
Договором;
8.1.5. переважного перед третіми особами придбання у власність земельної
ділянки;
8.1.6. без згоди власника проводити поліпшення земельної ділянки без зміни її
основного цільового призначення;
8.1.7. вимагати дострокового розірвання Договору в разі виявлення не
обумовлених Власником у Договорі недоліків земельної ділянки, які істотно
перешкоджають Суперфіціарію використовувати земельну ділянку;
8.1.8. вимагати відшкодування понесених збитків, в тому числі недоотриманих
доходів, відповідно до законодавства України;
8.1.9. зводити з дотриманням технічної документації споруди та заклади
відповідно до умов цього Договору.
8.2. Суперфіціарій зобов’язаний:
8.2.1. використовувати земельну ділянку відповідно до її основного цільового
призначення;



8.2.2. приступити до використання земельної ділянки в строки, встановлені цим 
Договором, після підписання акту прийому-передачі земельної ділянки; 
8.2.3. при використанні земельної ділянки додержуватись природоохоронних та 
екологічних норм, санітарних та протипожежних норм та правил; 
8.2.4. своєчасно вносити плату за користування земельною ділянкою в порядку 
та строки, передбачені Договором. 
8.2.5. відшкодувати понесені власником збитки відповідно до законодавства 
України у разі погіршення корисних властивостей земельної ділянки, 
пов’язаних зі зміною її стану, окрім змін, що сталися внаслідок будівництва та 
експлуатації об’єктів на цій земельній ділянці. 
9. Припинення дії договору Суперфіцію
9.1. Дія договору Суперфіцію може бути припинена достроково у разі:

а) відмови Суперфіціарія від права користування, за умови погодження 
Вланика земельної ділянки; 

б) спливу строку, на який було надано право користування; 
в) поєднання в одній особі Суперфіціара і Суперфіціарія. 

9.2. Право користування земельною ділянкою для забудови може бути 
припинене за рішенням суду в інших випадках, встановлених законом.  
10. Інші умови договору
10.1. Цей договір набуває чинності після його державної реєстрації.
10.2. Договір складено у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.
10.3. Невід'ємними частинами договору є:

- план земельної ділянки;
- кадастровий план земельної ділянки;
- акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
- акт приймання-передачі земельної ділянки;
- нормативно-грошова оцінка земельної ділянки;
- рішення сесії міської ради.

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Суперфіціар       Суперфіціарій 
банк одержувача ГУДКСУ     _________________________ 
в Закарпатській обл. МФО ______      __________________________ 
код ОКПО _________       __________________________ 
код платежу __________  __________________________ 
р/р ________________  __________________________ 
одержувач–місцевий бюджет м.Мукачево           ___________________________ 
Закарпатська обл., м.Мукачево,  ____________________________ 
вул.Пушкіна, 2

Міський голова 
_____________________________ 



Договір зареєстрований у 
 _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
_________, 
про що вчинено запис від 
"______" __________________ 2013 р.  
за N ___________________________________ 
МП ________ 
_______________________________________/_____________________/ 

Секретар ради  І. Маняк 



ДОДАТОК 4 
до рішення 42 сесії Мукачівської 

міської ради 6 скликання 
від 31.05.2013 р. №847 

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту  «Про затвердження 
положення «Про порядок отримання в користування земельних ділянок 
територіальної громади міста Мукачева під забудову на умовах договору 

суперфіцію». 
Даний аналіз регуляторного впливу регуляторного акту «Про 

затвердження положення «Про порядок отримання в користування земельної 
ділянки територіальної громади міста Мукачева під забудову на умовах 
договору суперфіцію» (далі Аналіз), підготовлений відповідно до вимог 
Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності” . 

У процесі підготовки Аналізу було здійснено наступне: 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом

державного регулювання: 
В жовтні 2001 року Верховна Рада України прийняла Земельний кодекс 

України. Норми, що визначали поняття суперфіцію з’явилися дещо пізніше, а 
саме після набрання чинності Законом «Про внесення змін та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку з 
прийняття Цивільного кодексу України» від 27.04.2007 р. Цей Закон 
доповнив ЗКУ главою 16-1 «Про користування чужою земельною ділянкою 
для сільськогосподарських потреб та для забудови». Ст. 102 – 1 ЗКУ 
визначено, що право користування чужою земельною ділянкою для забудови 
(суперфіцій) виникає на підставі договору між власником земельної ділянки 
та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для 
таких потреб, відповідно до Цивільного кодексу України. 

Суть проблеми полягає в необхідності врегулювання на місцевому 
рівні та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства місцевих 
нормативно-правових актів, які регулюють процес передачі в користування 
земельних ділянок під забудову на умовах договору суперфіцію на території 
м. Мукачево. 

2. Цілі державного регулювання:
Цілі видання регуляторного акту „Про порядок отримання в

користування земельних ділянок територіальної громади міста Мукачева під 
забудову на умовах договору суперфіцію": 

- конкретизація порядку надання земельних ділянок територіальної
громади міста Мукачева в користування для забудови на умовах
договору суперфіцію;

- усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що
здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені
Конституцією та законами України;



- правове регулювання відносин передачі земельних ділянок
територіальної громади міста Мукачева в користування для забудови
на умовах договору суперфіцію між регуляторними органами та
суб’єктами господарювання;

- забезпечення прогнозованого надходження коштів до міського
бюджету;

- збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок плати за
користування земельними ділянками на підставі договору суперфіцію.
3. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття

регуляторного акта: 
Впровадження цього регуляторного акту забезпечить єдиний порядок 

надання в користування земельних ділянок для забудови на умовах договору 
суперфіцію в межах м. Мукачево та порядку нарахування плати за 
користування зазначеними земельними ділянками відповідно до їх 
функціонального використання у розрізі економіко-планувальних зон м. 
Мукачево згідно з нормативною грошовою оцінкою. 

4.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз
вигод та витрат. 

Впровадження цього регуляторного акту дозволить врегулювати та 
конкретизувати процес передачі в користування земельних ділянок 
територіальної громади міста Мукачева для забудови на умовах договору 
суперфіцію та забезпечить збільшення доходів до міського бюджету за 
рахунок раціонального землекористування. 
Таблиці вигод та витрат: 

5. Строк дії регуляторного акту:
Строк дії регуляторного акта необмежений. Зміни та доповнення до

нього прийматимуться на підставі здійснення повторних та періодичних 
відстежень його результативності та з врахуванням змін до законодавства 

Сфера 
впливу Вигоди Витрати 

Органи 
місцевого 

самоврядуван
ня 

Вдосконалення процесу надання 
земельних ділянок в користування для 

забудови на умовах договору суперфіцію 
та збільшення надходжень коштів у 
бюджет міста Мукачева від плати за 

зазначену земельну ділянку 

Відсутні 

Суб’єкти 
господарської 

діяльності, 
населення 

міста 

Ефективніше використання землі, а також 
врегулювання процесу надання 

земельних ділянок в користування для 
забудови 

Відсутні 



України в частині передачі в користування земельних ділянок під забудову 
на умовах договору суперфіцію. 

6. Показники результативності регуляторного акту:
• кількість укладених договорів суперфіцію.
• 7. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження

результативності регуляторного акту:
Здійснення відстеження результативності даного рішення буде

проводитися на підставі кількості укладених договорів суперфіцію та 
поступленню коштів. 

Секретар ради     І.Маняк 
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