
 

 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 81 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.07.2020     Мукачево     №1974 
 
Про надання дозволу на проведення експертної 
оцінки майна комунальної власності, що  
підлягає передачі в статутний капітал 
ММКП «Мукачівводоканал» 
 

З метою проведення експертної грошової оцінки рухомого, нерухомого 
майна та земельних ділянок комунальної власності, що підлягають передачі в 
статутний капітал ММКП "Мукачівводоканал", відповідно до статей 12, 122 
Земельного кодексу України, статті 78 Господарського кодексу України, 
керуючись п. 34 ч.1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 та ч.5 ст. 60 Закону України ”Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №72 
від 21.07.2020 р., 22.07.2020 р.),  Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати Управлінню комунальної власності та архітектури  

Мукачівської міської ради дозвіл на організацію проведення комплексу робіт з 
проведення експертної грошової оцінки рухомого, нерухомого майна та 
земельних ділянок комунальної власності, що підлягають передачі в статутний 
капітал ММКП "Мукачівводоканал", а саме:  

1.1. нежитлова будівля закритої трансформаторної підстанції №229 
загальною площею 48,70 кв. м., за адресою: м. Мукачево, провул. Франка Івана, 
1Б – 1 та земельна ділянка площею 0,0160 га, кадастровий номер 
2110400000:01:022:0487 за цільовим призначенням «для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії»; 

1.2. нежитлова будівля трансформаторної підстанції каналізаційної 
насосної станції №1 загальною площею 19,50 кв.м., за адресою: м. Мукачево, 
вул. Масарика Томаша, 1Ж – 1 та земельна ділянка площею 0,0112 га, 
кадастровий номер 2110400000:01:005:0682 за цільовим призначенням «для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об'єктів передачі електричної та теплової енергії»; 

1.3. нежитлова будівля закритої трансформаторної підстанції №268 
загальною площею 43,30 кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. Мечникова Іллі – 
16-1 та земельна ділянка площею 0,0184 га, кадастровий номер 
2110400000:01:003:0967 за цільовим призначенням «для розміщення, 



 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії»; 

1.4. нежитлова будівля закритої трансформаторної підстанції №181А 
загальною площею 40,40 кв.м., за адресою: м. Мукачево, провул. Шевченка 
Тараса, 7- 1 та земельна ділянка площею 0,0152 га, кадастровий номер 
2110400000:01:011:0444 за цільовим призначенням «для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії»; 

1.5. нежитлова будівля центрального розподільчого пункту №12 
загальною площею 79,00 кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. Мондич Олени, 
2Б – 1 та земельна ділянка площею 0,0265 га, кадастровий номер 
2110400000:01:019:0188 за цільовим призначенням «для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії»; 

1.6. нежитлова будівля закритої трансформаторної підстанції №10 
загальною площею 40,70 кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. Дулова Василя, 
1Г - 1 та земельна ділянка площею 0,0181 га, кадастровий номер 
2110400000:01:019:0187 за цільовим призначенням «для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії»; 

1.7. нежитлова будівля закритої трансформаторної підстанції №7 
загальною площею 28,80 кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. Дулова Василя, 
1Г - 2 та земельна ділянка площею 0,0121 га, кадастровий номер 
2110400000:01:019:0186 за цільовим призначенням «для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії»; 

1.8. нежитлова будівля закритої трансформаторної підстанції №172 
загальною площею 40,00 кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. Франка Івана, 45 
– 1 та земельна ділянка площею 0,0214 га, кадастровий номер 
2110400000:01:005:0681 за цільовим призначенням «для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії»; 

1.9. нежитлова будівля закритої трансформаторної підстанції №272 
загальною площею 42,90 кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. Лінтура Петра, 
1Ж - 1 та земельна ділянка площею 0,0181 га, кадастровий номер 
2110400000:01:015:0186 за цільовим призначенням «для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії»; 

1.10. нежитлова будівля закритої трансформаторної підстанції №198 
загальною площею 46,70 кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. Єлизавети 
Королеви, 37 - 1 та земельна ділянка площею 0,0144 га, кадастровий номер 
2110400000:01:002:1236 за цільовим призначенням «для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії»; 



 

1.11. нежитлова будівля закритої трансформаторної підстанції №200 
загальною площею 55,30 кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. Набережна, 29Б 
— 1 та земельна ділянка площею 0,0133 га, кадастровий номер 
2110400000:01:014:0366 за цільовим призначенням «для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії». 

2. Управлінню комунальної власності та архітектури Мукачівської 
міської ради подати на затвердження сесії Мукачівської міської ради звіти про 
експертну грошову оцінку рухомого, нерухомого майна та земельних ділянок 
комунальної власності, що будуть виготовлені суб'єктами оціночної діяльності 
у відповідності до цього рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради 
Буднік В. та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та 
земельних відносин. 

 
Міський голова                                                  А. БАЛОГА



 

 


