
  
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
___ сесія 8-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_________                           Мукачево                 №____ 
 

Про сервітутне землекористування 
та затвердження істотних умов договорів 
 

Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб щодо впорядкування 
землекористування в межах земель Мукачівської міської територіальної 
громади, з метою залучення до сплати в бюджет Мукачівської міської  
територіальної громади доходів від обмеженого платного користування 
окремими земельними ділянками комунальної власності, для яких відсутній 
загальнодержавний механізм закріплення землекористування, відповідно до 
Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, статей 12, 98 - 102 
Земельного кодексу України, рішення 72-ї сесії Мукачівської міської ради 6-го 
скликання “Про затвердження Положення “Про порядок сервітутного 
використання земель комунальної власності територіальної громади м. 
Мукачево ” від 26.02.2015 р. № 1355, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол № ___ 
від ______2021 р., ______2021 р.), керуючись п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 та ст. 60 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська 
рада ВИРІШИЛА: 

1. Встановити земельні сервітути договорами між землекористувачами 
згідно додатку 1 та додатку 2 до цього рішення та Мукачівською міською 
територіальною громадою в особі Мукачівської міської ради. 

2. Затвердити істотні умови договорів сервітутного землекористування 
згідно додатку 1 та додатку 2 до цього рішення. 

3. Надати дозвіл Мукачівському міському голові на укладання договорів 
сервітутного землекористування від імені Мукачівської міської територіальної 
громади із землекористувачами згідно додатку 1 та додатку 2 до цього рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова та 
постійну комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. 
 
Міський голова                                                  А. БАЛОГА



Додаток 1 
до рішення ___ сесії 
Мукачівської міської  
ради 8-го скликання  
________ №____ 

ПЕРЕЛІК 
землекористувачів  

та істотних умов укладання договорів 
 сервітутного землекористування 

 
№ 
п/п 

Землекористувач 
 

Юридична адреса РНОКПП 
(код за 

ЄДРПОУ) 
 

Адреса земельної 
ділянки у 

 м. Мукачево 

Площа, 
кв. м. 

Функціональне 
використання 

Грошова 
оцінка 

1 кв. м., 
грн. 

Коефіці - 
єнт, 
% 

Річна сума 
оплати,  

грн. 

Термін дії 
договору 

1. Плеша Тамара 
Олександрівна 

(…) (…) м. Мукачево вул. 
Достоєвського Федора, 

2, корп. 2 А 

160,6 Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

3377,23 1,5 
 

1401,92 1 рік 

2. ТзОВ 
 "Щедре літо" 

(…) (…) м. Мукачево вул. 
Духновича 

Олександра, 9 прим. 6 

180,9 Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

3804,11 
 

1,5 
 

1401,92 
 

1 рік 

3. Дюлай Марія 
Георгіївна 

(…) (…) м. Мукачево вул. 
Валенберга Рауля, 4 

корп. А 

51,00 Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

1429,96 
 

2,00 1401,92 
 

1 рік 

4.  Шебела Ольга 
Михайлівна 

(…) (…) м. Мукачево площа 
Кирила і Мефодія 9 

прим. 6 

43,8 Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

1228,08 2,00 1401,92 1 рік 

5.  Симир 
Володимир 

Станіславович 

(…) (…) м. Мукачево вул. 
Чайковського Петра,23 

прим.4-1 

29,7 Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

734,42 2,00 1236,40 1 рік 

6.          1 рік 

 
Секретар міської ради                                        Я. ЧУБИРКО 



Додаток 2 
до рішення ___ сесії 
Мукачівської міської  
ради 8-го скликання  
________ №____ 

ПЕРЕЛІК 
землекористувачів  

та істотних умов укладання договорів 
 сервітутного землекористування 

 
№ 
п/п 

Землекористувач, 
податковий номер,  
 юридична адреса 

Адреса земельної 
ділянки у 

 м. Мукачево 

Площа земельної 
ділянки під 
відкритим 

майданчиком 
комерційного 

використання, кв. м. 

Функціональне 
використання 

Місячна плата 
1 кв. м.,  

грн. 

Сума оплати 
на місяць,  

грн. 

Термін дії 
договору 

1. Ільчак Маргарита Василівна м. Мукачево, вул. Ярослава 
Миру, 21 А   

13 Обслуговування 
відкритого майданчика 

(тераса) 

50,00 7800,00 1 рік 

 
 
Секретар міської ради                                        Я. ЧУБИРКО 
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