
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 74 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.02.2020     Мукачево     №1813 
 
Про надання дозволу на проведення експертної 
оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення для підприємницької діяльності, 
що підлягають передачі у власність шляхом викупу 
 

Розглянувши звернення фізичної особи Садові Е. П. №1825/0/99-20 від 
08.02.2020р., №1826/0/99-20 від 08.02.2020р., №1824/0/99-20 від 08.02.2020р., 
МПП "Аліол" №2085/0/88 від 12.02.2020 р., ПП «ВЕНЕЦІЯ ПЛЮС» вх. 
№2209/0/99-20 від 14.02.2020р., ТзОВ «ВЕНЕЦІЯ» №2210/0/99-20 від 
14.02.2020р. - користувачів земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення комунальної власності щодо викупу, іншу подану ними наявну 
документацію, відповідно до статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, 
Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку здійснення 
розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки 
державної та комунальної власності" від 22 квітня 2009р. №381, 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 №67 
від 17.02.2020 р.; 18.02.2020 р.; 19.02.2020 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 земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності, що 
підлягають передачі у власність шляхом викупу - згідно додатку. 

2. Внести зміни в рішення № 1566 від 31.10.2019 р. "Про визначення 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної 
власності для продажу на земельних торгах та виготовлення документації із 
землеустрою", а саме: 

В пункті 2. цього рішення слова "2. Дати дозвіл на складання проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі на земельних торгах (шляхом продажу):" 
замінити на слова "2. Дати дозвіл на складання проектів землеустрою щодо 



відведення земельних ділянок у власність на земельних торгах (шляхом 
продажу):"; 

В пункті 3 цього рішення слова "3. Дати дозвіл на розробку експертної 
грошової оцінки на земельні ділянки для продажу у власність на земельних 
торгах для будівництва та обслуговування будівель торгівлі:" замінити на слова 
"3.Дати дозвіл на розробку експертної грошової оцінки на земельні ділянки для 
продажу у власність на земельних торгах:". 

3. Заявникам зазначеним у додатку до рішення оформити відповідні 
документи згідно вимог чинного законодавства України. 

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

5. 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



Додаток  
до рішення 74 сесії 
Мукачівської міської  
ради 7-го скликання   
від  20.02.2020 
№1813___________ 

 
ПЕРЕЛІК 

земельних ділянок, що підлягають  
передачі у власність шляхом викупу, на які надано  

дозвіл на проведення експертної оцінки 
 

№ 
п/
п 

Назва юридичної особи/ 
ПІБ фізичної особи, 

місцезнаходження/місце 
проживання 

Адреса земельної 
ділянки,  

м. Мукачево 
Площа 

земельної 
ділянки,  

га 

Цільове призначення 
земельної ділянки  

Нормативна 
грошова 
оцінка 

земельної 
ділянки, 

грн. 

Відсотки 
(%) від 

нормативної 
грошової 

оцінки 

Сума авансового 
внеску в рахунок 

оплати ціни 
викупу земельної 

ділянки, грн. 

Підстава набуття права 
землекористування; кадастровий 

номер земельної ділянки 

1. Садові Елла Петрівна 
(…) 

площа Духновича 
Олександра, 10 

прим. 5 

0,0081 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі 
 (код 03.07 згідно КВЦПЗ) 

141943,57 5 7097,18 Договір оренди земельної ділянки  від 
29.01.2020р., зареєстрований у 

Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно; номер запису про інше 
речове право  34911925 реєстраційний  

номер об'єкта нерухомого майна 
2020006021104 

2110400000:01:001:1416 
2. Садові Елла Петрівна 

(…) 
площа Кирила і 

Мефодія, 27 прим. 
11А 

0,0054 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі 
 (код 03.07 згідно КВЦПЗ) 

94629,05 10 9462,90 Договір оренди земельної ділянки  від 
24.01.2020р., зареєстрований у 

Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно; номер запису про інше 

речове право 35277157 реєстраційний  
номер об'єкта нерухомого майна 

2020129521104 
2110400000:01:001:1418 

3. Садові Елла Петрівна 
(…) 

площа Кирила і 
Мефодія, 27 прим. 

12 

0,0037 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі 
 (код 03.07 згідно КВЦПЗ) 

64838,42 10 6483,84 Договір оренди земельної ділянки  від 
24.01.2020р., зареєстрований у 

Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно; номер запису про інше 

речове право 35276325 реєстраційний  
номер об'єкта нерухомого майна 

2020088321104 
2110400000:01:001:1417 



4. Мале приватне 
підприємство "Аліол" 

20448240 
 

вул. Тімірязєва 
Климента, 43Г 

0,1317 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі 
 (код 03.07 згідно КВЦПЗ) 

1324771,55 2 26495,43 Договір оренди земельної ділянки  від 
06.10.2017р., зареєстрований у 

Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно; номер запису про інше 

речове право 22757436 реєстраційний  
номер об'єкта нерухомого майна 

1374987521104 
2110400000:01:011:0123 

5. Приватне підприємство 
«ВЕНЕЦІЯ ПЛЮС» 

34126369 

вул. Беляєва Павла 
космонавта, 2А 

0,0085 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі 
 (код 03.07 згідно КВЦПЗ) 

139211,60 5 6960,58 Договір оренди земельної ділянки  від 
28.02.2015р., зареєстрований у 

Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно; номер запису про інше 

речове право 8927591 реєстраційний  
номер об'єкта нерухомого майна 

586222821104 
2110400000:01:001:0478 

6. Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«ВЕНЕЦІЯ» 
13597258 

вул. Беляєва Павла 
космонавта, 2А 

0,2336 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі 
 (код 03.07 згідно КВЦПЗ) 

3825862,26 2 76517,25 Договір оренди земельної ділянки  від 
28.02.2015р. зареєстрований у 

Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно; номер запису про інше 

речове право 8928174 реєстраційний  
номер об'єкта нерухомого майна 

586219421104 
2110400000:01:001:0479 

 
 
Секретар міської ради                       І. МАНЯК 
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