
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 70 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.12.2019                         Мукачево    №1695 

Про затвердження технічної документації із землеустрою та визначення 
земельної ділянки для продажу у власність на земельних торгах 

 
Відповідно до статей 12, 122, 186, 134, 135, 136, 137, 139, 186 – 1 

Земельного кодексу України, Законів України "Про землеустрій", "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення", п. 
6 Розділ ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності", враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань комунальної власності та земельних відносин 
(протокол №64 від 12.12.2019 р.; 16.12.2019 р.), керуючись п. 34 ч.1 ст. 26, ч. 1 
ст. 59, ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельної ділянки житлової та громадської забудови за адресою: 
м. Мукачево, вул. Береста Олексія, б/н, площею 0,1654 га; цільове призначення: 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(кадастровий номер: 2110400000:01:011:0445). 

2. Уповноважити державного реєстратора зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності територіальної 
громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради на земельну ділянку 
комунальної форми власності, яка розташована в м. Мукачево по вул. Береста 
Олексія, б/н (кадастровий номер: 2110400000:01:011:0445), площею 0,1654 га; 
цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості. 

3. Визначити земельну ділянку несільськогосподарського призначення 
комунальної власності для продажу у власність на земельних торгах м. 
Мукачево, по вул. Береста Олексія, б/н (кадастровий номер: 
2110400000:01:011:0445), площею 0,1654 га; цільове призначення: для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

4. Надати дозвіл на розроблення звіту про експерту грошову оцінку 
земельної ділянки, яка намічена для продажу у власність на земельних торгах 



площею 0,1654 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості. (кадастровий номер: 2110400000:01:011:0445) за адресою: 
м. Мукачево, вул. Береста Олексія, б/н. 

5. Доручити начальнику управління комунальної власності та архітектури 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради В. Будніку укласти відповідні 
договора з виконавцем земельних торгів – приватним підприємством 
"НАВІТА". 

6. Державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру земельні 
ділянки, зазначені в цьому рішенні - сформувати у вигляді файла формату XML 
у кодуванні Unicode (UTF-8), оприлюднити відомості про кадастрові номери 
земельних ділянок на офіційному веб-сайті Держгеокадастру за допомогою 
технологічних та програмних засобів Державного земельного кадастру. 

7. Державному реєстратору зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно право власності (право користування/припинення 
права користування) на зазначені в цьому рішенні земельні ділянки 
комунальної форми власності. 

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

 
Міський голова                                      А. Балога

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?nreg=1051-2012-%EF&find=1&text=%F4%E0%E9%EB&x=0&y=0#w13
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