
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 68 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2019               Мукачево    №1623 
 

Про передачу у власність земельних ділянок шляхом викупу,  
затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних  
ділянок, що відчужуються, затвердження ціни та інших істотних  
умов договорів купівлі-продажу та про затвердження звітів  
про експертну грошову оцінку земельних ділянок комунальної  
власності, які підлягають продажу у власність на земельних торгах  
у формі аукціону  
 

З метою забезпечення надходження коштів до бюджету розвитку 
міста, 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 60 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання "Про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення для підприємницької 
діяльності, що підлягають передачі у власність шляхом викупу" від 
31.10.2019р. №1565; враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії 
з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №76 від 
27.11.2019 р.), враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з 
питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №62 від 
25.11.2019 р., 26.11.2019 р., 27.11.2019 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 експертну грошову оцінку земельних ділянок, 
що відчужуються, передати у власність земельні ділянки шляхом викупу,   



затвердити ціну та інші істотні умови договорів купівлі-продажу покупцям 
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. Крилова Івана, б/н, площею 15575 кв. м., кадастровий 
номер: 2110400000:01:007:0806, за цільовим призначенням "для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості" (код 11.02) 
у сумі 3117336,25 грн. (три мільйони сто сімнадцять тисяч триста тридцять 
шість гривень 25 копійок), що становить 200,15 грн. за 1 кв. м. 

3. 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. Толстого Льва, б/н, площею 147 кв. м., кадастровий номер: 
2110400000:01:002:1214, за цільовим призначенням "для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової інфраструктури" (код 03.10) у сумі 
206923,08 грн. (двісті шість тисяч дев’ятсот двадцять три гривні 08 копійок), 
що становить 1407,64 грн. за 1 кв. м. 

4. 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. Грушевського Михайла, б/н, площею 285 кв. м., кадастровий 
номер: 2110400000:01:001:1381, за цільовим призначенням «для будівництва 
та обслуговування будівель ринкової інфраструктури» (код 03.10) у сумі 
498567,60 грн. (чотириста дев’яносто вісім тисяч п’ятсот шістдесят сім 
гривень 60 копійок), що становить 1749,36 грн. за 1 кв. м. 

5. Затвердити вартість земельних ділянок, які підлягають продажу у 
власність на земельних торгах у формі аукціону: 

5.1. земельна ділянка площею 15575 кв. м., цільове призначення: для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 
розташована на території м. Мукачева, по вул. Крилова Івана, б/н, 
Закарпатської області, кадастровий номер: 2110400000:01:007:0806 – у сумі 
3117336,25 грн. (три мільйони сто сімнадцять тисяч триста тридцять шість 
гривень 25 копійок), що становить 200,15 грн. за 1 кв. м.; 

5.2. земельна ділянка площею 147 кв. м., цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, 
розташована на території м. Мукачева, по вул. Толстого Льва, б/н, 
Закарпатської області, кадастровий номер: 2110400000:01:002:1214 – у сумі 
206923,08 грн. (двісті шість тисяч дев’ятсот двадцять три гривні 08 копійок), 
що становить 1407,64 грн. за 1 кв. м.; 

5.3. земельна ділянка площею 285 кв. м., цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, 
розташована на території м. Мукачева, по вул. Грушевського Михайла, б/н, 
Закарпатської області, кадастровий номер: 2110400000:01:001:1381 – у сумі 
498567,60 грн. (чотириста дев’яносто вісім тисяч п’ятсот шістдесят сім 
гривень 60 копійок), що становить 1749,36 грн. за 1 кв. м. 



6. Продати вільні від забудови: 
6.1. земельну ділянку площею 15575 кв. м., цільове призначення: для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 
розташовану на території м. Мукачева, по вул. Крилова Івана, б/н, 
Закарпатської області, кадастровий номер: 2110400000:01:007:0806, 
прийнявши її стартову ціну 3117336,25 грн. (три мільйони сто сімнадцять 
тисяч триста тридцять шість гривень 25 копійок)., що становить 200,15 грн. 
за 1 кв. м.; 

6.2. земельну ділянку площею 147 кв. м., цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, 
розташовану на території м. Мукачева, по вул. Толстого Льва, б/н, 
Закарпатської області, кадастровий номер: 2110400000:01:002:1214, 
прийнявши її стартову ціну 206923,08 грн. (двісті шість тисяч дев’ятсот 
двадцять три гривні 08 копійок), що становить 1407,64 грн. за 1 кв. м.;  

6.3. земельну ділянку площею 285 кв. м., цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, 
розташовану на території м. Мукачева, по вул. Грушевського Михайла, б/н, 
Закарпатської області, кадастровий номер: 2110400000:01:001:1381, 
прийнявши її стартову ціну 498567,60 грн. (чотириста дев’яносто вісім тисяч 
п’ятсот шістдесят сім гривень 60 копійок), що становить 1749,36 грн. за 1 кв. 
м.;  

7. Земельні торги провести у формі аукціону, визначити начальника 
управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради представником організатора земельних торгів на 
підписання протоколу земельних торгів та після визначення переможців - 
Мукачівському міському голові забезпечити укладання договорів купівлі-
продажу земельних ділянок. 

8. Встановити по лотам згідно з додатком 2 та додатком 3: 
8.1. Стартову ціну лота №1 у розмірі 3117336,25 грн. (три мільйони 

сто сімнадцять тисяч триста тридцять шість гривень 25 копійок), що 
становить 200,15 грн. за 1 кв. м.;  

8.2. Стартову ціну лота №2 у розмірі 206923,08 грн. (двісті шість 
тисяч дев’ятсот двадцять три гривні 08 копійок), що становить 1407,64 грн. за 
1 кв. м.;  

8.3. Стартову ціну лота №3 у розмірі 498567,60 грн. (чотириста 
дев’яносто вісім тисяч п’ятсот шістдесят сім гривень 60 копійок), що 
становить 1749,36 грн. за 1 кв. м.;  

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

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

9. 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. 



10. Місцем проведення земельних торгів у формі аукціону визначити 
приміщення: сесійну залу Мукачівської міської ради.    

11. Мукачівському міському голові після проведення земельних 
торгів, укласти договори купівлі-продажу земельних ділянок із переможцями 
земельних торгів. 

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

 
 

Міський голова                                                     А. Балога



Додаток 1 
до рішення 68 сесії Мукачівської міської 
ради 
7-го скликання 
від 28.11.2019 р. №1623 

ДАНІ 
земельних ділянок, що підлягають передачі у власність шляхом викупу 

та істотні умови договорів купівлі-продажу 
 

 
№
 

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. Зотова Наталія 

Василівна 
(…) 

вул. Духновича 
Олександра, 7 

0,0030 Для будівництва і 
обслуговування 

будівель торгівлі 
(код 03.07 згідно 

КВЦПЗ) 
 

5257,17 1778,55 53356,50 61356,50 56099,33 30 - 

2. ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"РОНАД" 

2110400000:01:001:1392 

вул. Ринкова, 7 0,0110 Для будівництва та 
обслуговування 

будівель торгівлі  
(03.07) 

9638,14 2005,07 220557,70 229557,70 219919,56 30 - 

3. ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"Інтер-Каштан" 

2110400000:01:014:0300 

вул. Ужгородська, 
192 

3,2892 Для розміщення та 
експлуатації 

основних, 
підсобних і 
допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої 

промисловості 
(11.02) 

199481,94 202,12 6648131,04 6663131,04 6463649,10 30 - 



 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                                  І. Г. Маняк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"Інтер-Каштан" 

2110400000:01:014:0175 

вул. Ужгородська, 
192 

0,0915 Для розміщення та 
експлуатації 

основних, 
підсобних і 
допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої 

промисловості 
(11.02) 

13873,13 202,12 184939,80 194939,80 181066,67 30 - 

5. ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"Інтер-Каштан" 

2110400000:01:014:0174 

вул. Ужгородська, 
192 

0,0253 Для розміщення та 
експлуатації 

основних, 
підсобних і 
допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої 

промисловості 
(11.02) 

7671,92 237,79 60160,87 69160,87 61488,95 30 - 



Додаток 2 
до рішення _68_ сесії 
Мукачівської міської  
ради 7-го скликання  
                                                                                                                                                             
від 28.11.2019 р. 
№1623____ 

 
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. Крилова 
Івана, б/н 

0,0450 2110400000:01:007:0806 

землі 
промисловості, 

транспорту, 
зв’язку, 

енергетики, 
оборони та іншого 

призначення 

11.02  
для розміщення та 

експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої промисловості 

 

Продаж у 
власність 

2. м. Мукачево, вул. Толстого 
Льва, б/н 

0,0147 2110400000:01:002:1214 
землі громадської 

забудови 

03.10 
Для будівництва та 

обслуговування 
будівель ринкової 
інфраструктури 

(адміністративних 
будинків, офісних 

приміщень та інших 

Продаж у 
власність 



будівель громадської 
забудови, які 

використовуються для 
здійснення 

підприємницької та 
іншої діяльності, 

пов’язаної з 
отриманням прибутку) 

3. м. Мукачево, вул. 
Грушевського Михайла, б/н 

0,0285 2110400000:01:001:1381 
землі громадської 

забудови 

03.10 
Для будівництва та 

обслуговування 
будівель ринкової 
інфраструктури 

(адміністративних 
будинків, офісних 

приміщень та інших 
будівель громадської 

забудови, які 
використовуються для 

здійснення 
підприємницької та 

іншої діяльності, 
пов’язаної з 

отриманням прибутку) 

Продаж у 
власність 

 
 

Секретар міської ради                                                                                                                                                       І. Маняк 
 

 
 
 



Додаток 3 
до рішення _68_ сесії 
Мукачівської міської  
ради 7-го скликання  

                                                                                                                                                                від 28.11.2019 р. №1623___ 
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. Крилова Івана, б/н 
1,5575 3117336,25 3117336,25 155866,82 155866,82 

2. м. Мукачево, 

 вул. Толстого Льва, б/н 
0,0147 206923,08 206923,08 10346,15 10346,15 

3. 
м. Мукачево, 

 вул. Грушевського 
Михайла, б/н 

0,0285 498567,60 498567,60 24928,38 24928,38 

 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                                       І. Маняк 
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