
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 77 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.04.2020     Мукачево     №1884 
 
Про затвердження звітів про експертні грошові оцінки земельних  
ділянок, що відчужуються, затвердження ціни та інших істотних  
умов договорів купівлі-продажу та про затвердження звітів  
про експертні грошові оцінки земельних ділянок комунальної  
власності, яка підлягає продажу у власність на земельних торгах  
у формі аукціону  
 

З метою забезпечення надходження коштів до бюджету, розглянувши 
заяви фізичних та юридичних осіб, технічну та експертну документацію, 
відповідно до ст. 12, ч. 1, 2 ст. 83, ст. 122, ст.ст. 125-128, ст. ст. 134-137, глави 
31 Земельного кодексу України, Закону України "Про землеустрій", п. 3, 5, 7 
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", Закону України "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації 
речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв’язку 
з їх розмежуванням", у відповідності до рішення 11 сесії Мукачівської міської 
ради 6 скликання "Про затвердження Положення "Про порядок передачі у 
власність шляхом викупу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення для здійснення підприємницької діяльності на території 
Мукачівської міської ради" від 30.06.2011р. №244; рішення 68 сесії 
Мукачівської міської ради 7 скликання " Про визначення земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та виготовлення документації із землеустрою від 28.11.2019р. 
№ 1640,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №84 від 22.04.2020 р.), 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної 
власності та земельних відносин (протокол №69 від 21.04.2020 р.,22.04.2020 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. Затвердити звіти про експертні грошові оцінки земельних ділянок, що 
відчужуються, передати у власність земельні ділянки шляхом викупу,   
затвердити ціну та інші істотні умови договорів купівлі-продажу покупцями 
згідно додатку 1 до цього рішення. 



2. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
комунальної власності, яка підлягає продажу у власність на земельних торгах у 
формі аукціону розташованої на території Закарпатської області,                         
м. Мукачево, вул. Об'їздна, б/н, площею 11459 кв. м., кадастровий номер: 
2110400000:01:005:0689, за цільовим призначенням "для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі" (код 03.07) у сумі 6898318,00 грн. (шість 
мільйонів вісімсот дев'яносто вісім тисяч триста вісімнадцять грн. 00 коп.), що 
становить 602,00 грн. за 1 кв. м. 

2. Затвердити вартість земельної ділянки, яка підлягає продажу у 
власність на земельних торгах у формі аукціону: 

2.1. земельна ділянка площею 11459,00 кв. м., цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташована на території               
м. Мукачева, по вул. Об'їздна, б/н, Закарпатської області, кадастровий номер: 
2110400000:01:005:0689 – у сумі 6898318,00 грн. (шість мільйонів вісімсот 
дев'яносто вісім тисяч триста вісімнадцять грн. 00 коп.), що становить 602,00 
грн. за 1 кв. м. 

3. Продати вільну від забудови: 
3.1. земельну ділянку площею 11459,00 кв. м., цільове призначення: для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташовану на території                  
м. Мукачева, по вул. Об'їздна, б/н, Закарпатської області, кадастровий номер: 
2110400000:01:005:0689, прийнявши її стартову ціну 6898318,00 грн. (шість 
мільйонів вісімсот дев'яносто вісім тисяч триста вісімнадцять грн. 00 коп.), що 
становить 602,00 грн. за 1 кв. м. 

4. Земельні торги провести у формі аукціону, визначити начальника 
управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради 
представником організатора земельних торгів на підписання протоколу 
земельних торгів. Після визначення переможців - Мукачівському міському 
голові забезпечити укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

5. Встановити по лотам згідно з додатком 2 та додатком 3: 
5.1. Стартову ціну лота №1 у розмірі 6898318,00 грн. (шість мільйонів 

вісімсот дев'яносто вісім тисяч триста вісімнадцять грн. 00 коп.), що становить 
602,00 грн. за 1 кв. м. 

5.2. Крок земельних торгів у розмірі 5 відсотків стартової ціни земельної 
ділянки. 

5.3 Розмір гарантійного внеску за лотом у розмірі 5 відсотків стартової 
ціни земельної ділянки. 

6. Переможцю земельних торгів забезпечити відшкодування витрат на 
підготовку лота та сплату винагороди виконавцю земельних торгів у сумі 5% 
(п'ять) відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, 
але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

7. Місцем проведення земельних торгів у формі аукціону визначити 
приміщення: Велика сесійна зала Мукачівської міської ради.    

8. Мукачівському міському голові після проведення земельних торгів, 
укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки із переможцями земельних 
торгів.  

 



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

 
 

Міський голова                                                            А.БАЛОГА



Додаток 1 
до рішення 77 сесії Мукачівської міської 
ради 
7-го скликання 
від 23.04.2020 р. №1884 

ДАНІ 
земельних ділянок, що підлягають передачі у власність шляхом викупу 

та істотні умови договорів купівлі-продажу 
 

 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                                    І. МАНЯК 
 
 
 

 
№
 

п/
п 

Покупець  
(назва юридичної 

особи/ 
ПІБ фізичної особи); 
місцезнаходження/ 
місце проживання 

Адреса земельної 
ділянки, 

 м. Мукачево; 
кадастровий 

номер 

Площа 
земель

ної 
ділянки

, га 

Цільове 
призначення 

земельної ділянки 
(код за КВЦПЗ) 

Авансовий 
внесок в 
рахунок 

оплати ціни 
викупу, грн. 

Експертна 
вартість 
1 кв.м., 

грн. 

Експертна 
вартість 
ділянки, 

грн. 

Договірна 
ціна 

продажу, 
 грн. 

Сума, що 
підлягає 

перерахуванню  
покупцем, грн. 

Фінансові 
розрахунки, 

дні (з дня 
рішення сесії) 

Примітки 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
1. Солтик Олександра 

Олегівна 
2110400000:01:001:1265 

площа Духновича 
 Олександра, 6 

0,0032 Для будівництва і 
обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд  

(присадибна 
ділянка) 

(код 02.01 згідно 
КВЦПЗ) 

1683,44 658,00 21056,00 25556,00 23872,56 
 

30 - 

2. Мале приватне 
підприємство "Аліол" 

20448240 
2110400000:01:011:0123 

вул. Тімірязєва 
Климента, 43Г 

0,1317 Для будівництва та 
обслуговування 

будівель торгівлі 
 (код 03.07 згідно 

КВЦПЗ) 

26495,43 734,81 967744,77 971634,77 945039,34 30 - 



Додаток 2 
до рішення 77 сесії 
Мукачівської міської  
ради 7-го скликання  
                                                                                                                                                             
від 23.04.2020 р.  
№1884__ 

 
Перелік 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності, які 
виставляються на земельні торги окремими лотами 

 
№  

лота 
з/п 

Місце розташування 
земельної ділянки 

 
Площа земельної 

ділянки, га 
 

Кадастровий номер 
земельної ділянки Категорія земель 

Цільове призначення 
(вид використання) 
земельної ділянки 

Умови 
продажу 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
м. Мукачево,  

вул. Об'їздна, б/н 
1,1459 2110400000:01:005:0689 

землі житлової та 
громадської 

забудови  

03.07  
для будівництва та 

обслуговування 
будівель торгівлі 

 

Продаж у 
власність 

 
 

Секретар міської ради                                                                                                                                                   І. МАНЯК 
 

 
 
 



Додаток 3 
до рішення 77 сесії 
Мукачівської міської  
ради 7-го скликання  
                                                                                                                                                             
від 23.04.2020 р.  
№1884__ 

 
Перелік 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності, які 
виставляються на земельні торги окремими лотами 

 
№ 

лота 
з/п 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа земельної 
ділянки, га 

Експертна оцінка 
земельної ділянки, 

грн. 

Стартова ціна 
земельної ділянки, 

грн. 

Крок торгів, грн.  
(5% стартової ціни лота 
ч.18ст.137 ЗК України) 

Розмір гарантійного внеску, 
грн. (5% стартової ціни лота 

ч.8ст. 135 ЗК України) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. м. Мукачево, 

 вул. Об'їздна, б/н 
1,1459 6898318,00 6898318,00 344915,90 344915,90 

 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                                   І. МАНЯК 
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