
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  3 позачергова сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020          Мукачево     №68 

 
Про визначення земельних ділянок  
для продажу на земельних торгах  
та виготовлення документації із  
землеустрою  
 

З метою підготовки документації на земельні торги для продажу 
земельних ділянок комунальної власності, забезпечення надходжень до 
міського бюджету та відповідно до ст. 12, ч. 1, 2 ст. 83, ст. ст. 122, 124, 127, 
134, 135, 136, 137, глави 31 Земельного кодексу України, Закону України 
"Про землеустрій", ч. 3, 5, 7, 13 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності", Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону 
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень",  Закон України "Про оренду землі", враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань комунальної власності та земельних відносин 
(протокол №1 від  16.12.2020 р.; 21.12.2020 р.; 22.12.2020 р.), керуючись п. 34 
ч.1 ст. 26, ч. 1 ст. 59, ч. ч. 5, 6 ст. 60 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Визначити земельні ділянки несільськогосподарського призначення 

комунальної власності для продажу у власність на земельних торгах у формі 
аукціону згідно додатку 1 до цього рішення. 

2. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність на земельних торгах у формі аукціону: 

2.1. за цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі» (код 03.07), орієнтовною площею 0,1330 га за адресою: 
Закарпатська область, Мукачівський район, село Шенборн, вулиця Волошина 
Августина, б/н; 

2.2. за цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості» (код 11.02), 
орієнтовною площею 1,5000 га за адресою: Закарпатська область, 
Мукачівський район, місто  Мукачево, вулиця Масарика Томаша, б/н; 



2.3. за цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості» (код 11.02), 
орієнтовною площею 0,0200 га за адресою: Закарпатська область,                       
Мукачівський район, місто  Мукачево, вулиця Верді Джузеппе, б/н. 

3. Надати дозвіл на розроблення звітів про експерту грошову оцінку на 
земельні ділянки для продажу у власність на земельних торгах у формі 
аукціону: 

3.1. за цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі» (код 03.07), орієнтовною площею 0,1330 га за адресою: 
Закарпатська область, Мукачівський район, село Шенборн, вулиця Волошина 
Августина, б/н; 

3.2. за цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості» (код 11.02), 
орієнтовною площею 1,5000 га за адресою: Закарпатська область, 
Мукачівський район, місто  Мукачево, вулиця Масарика Томаша, б/н; 

3.3. за цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості» (код 11.02), 
орієнтовною площею 0,0200 га за адресою: Закарпатська область,                       
Мукачівський район, місто  Мукачево, вулиця Верді Джузеппе, б/н. 

4. Доручити начальнику управління комунальної власності та 
архітектури Мукачівської міської ради В. Будніку укласти відповідні 
договори з виконавцем земельних торгів в порядку передбаченому 
законодавством України. 

5  Встановити, що фінансування підготовки лоту (земельної ділянки), 
організація та проведення земельних торгів здійснюється виконавцем 
земельних торгів з наступним відшкодуванням йому витрат за рахунок 
коштів, що сплачуються переможцем земельних торгів. 

6. Подати погоджені в порядку, встановленому статтею 186-1 
Земельного кодексу України, проекти землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність: на затвердження до Мукачівської міської ради 
з позначкою державного кадастрового реєстратора про проведення перевірки 
електронного документа та внесення відомостей (змін до них) до Державного 
земельного кадастру та позитивним висновком державної експертизи 
землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає 
обов’язковій державній землевпорядній експертизі. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради 
В. Будніка та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності 
та земельних відносин. 
Міський голова                                     А.  БАЛОГА  



Додаток № 1 
до рішення 3 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 8 
скликання  
від 22.12.2020 р. №68 

 
ПЕРЕЛІК  

земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
комунальної власності для продажу на  

на земельних торгах 
 

№ 
п/п 

Місце розташування 
(адреса) земельної 

ділянки 

Цільове 
призначення 

(функціональне 
використання) 

земельної ділянки 

Орієнтовн
а 

площа 
земельної 
ділянки 

Кадастровий номер 
(у разі наявності) 

Умови 
продажу 

 

1 2 3 4 5 6  
1. Закарпатська область, 

Мукачівський район,  
село Шенборн,  

вулиця Волошина 
Августина, 

б/н 

(код 03.07) для  
будівництва  

та обслуговування 
будівель торгівлі 

0,1330 - Власність 
 
 
 
 

 

2. Закарпатська область, 
Мукачівський район,  

місто Мукачево,  
вулиця Масарика 

Томаша 

(код 11.02) для 
розміщення та 
експлуатації 

основних, підсобних і 
допоміжних будівель 

та споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої промисловості 

1,5000 - Власність 

3. Закарпатська область, 
Мукачівський район,  

місто Мукачево,  
вулиця Верді Джузеппе, 

б/н 

(код 11.02) для 
розміщення та 
експлуатації 

основних, підсобних і 
допоміжних будівель 

та споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої промисловості 

0,0200 - Власність  

 
 
Секретар міської ради              Я. ЧУБИРКО 
 

 
 
 
 
 



 
 

 



 


