
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 66 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

31.10.2019               Мукачево    №1563 
 

Про сервітутне землекористування 
та затвердження істотних умов договорів 
 

Розглянувши заяви громадян, суб'єктів господарської діяльності щодо 
впорядкування землекористування в межах земель територіальної громади, з 
метою залучення до сплати в місцевий бюджет доходів від обмеженого 
платного користування окремими земельними ділянками комунальної 
власності, для яких відсутній загальнодержавний механізм закріплення 
землекористування,  

відповідно до Податкового кодексу України, Цивільного кодексу 
України, статей 98 - 102 Земельного кодексу України, рішення 72-ї сесії 
Мукачівської міської ради 6-го скликання “Про затвердження Положення “Про 
порядок сервітутного використання земель комунальної власності 
територіальної громади м. Мукачево ” від 26.02.2015 р. № 1355, 

враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
комунальної власності та земельних відносин (протокол №61 від 28.10.2019 р., 
29.10.2019 р., 30.10.2019 р.), керуючись п. п. 30, 34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 та ст. 60 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Мукачівська міська рада вирішила: 
1. Надати дозвіл Мукачівському міському голові на укладання договорів 

сервітутного землекористування від імені територіальної громади із 
землекористувачами згідно додатку 1 та додатку 2 до цього рішення. 

2. Розірвати договір сервітутного землекористування згідно додатку 3. 
3. У разі внесення змін в Положення "Про порядок сервітутного 

використання земель комунальної власності територіальної громади 
Мукачево", яким визначено застосування коефіцієнту по функціональному 
використанню вбудованих приміщень, договори підлягають переукладанню в 
місячний термін з дня прийняття рішення сесією Мукачівської міської ради про 
внесення таких змін.  

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

 
 

Міський голова                                              А. Балога 



Додаток 1 
до рішення 66 сесії 
Мукачівської міської  
ради 7-го скликання  
від 31.10.2019 р. №1563 

ПЕРЕЛІК 
та істотні умови укладання договорів 

 сервітутного землекористування 
 

№ 
п/п 

Землекористувач 
 

Юридична адреса РНОКПП 
(код за 

ЄДРПОУ) 
 

Адреса земельної 
ділянки у 

 м. Мукачево 

Площа, 
кв. м. 

Функціональне 
використання 

Грошова 
оцінка 

1 кв. м., 
грн. 

Коефіці - 
єнт, 
% 

Річна 
сума 

оплати,  
грн. 

Термін 
дії 

договору 

1. Чегіль Еріка 
Федорівна  

(…) (…) (…) 379,04 Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

866,40 1,50 4926,00 1 рік 

2. Коваленко Надія 
Золтанівна  

(…) (…) (…) 142,50 Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

1401,92 1,50 2996,60 1 рік 

3. Чичерова Алла 
Віталіївна  

(…) (…) (…) 141,50 
 

Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

1401,92 
 

1,50 2975,57 1 рік 

4. Химинець Ірина 
Василівна 

(…) (…) (…) 178,43 
 

Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

1401,92 1,50 3752,17 1 рік 

5. Чулей Ірина 
Миколаївна 

(…) (…) (…) 417,87 Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

1401,92 1,50 8787,30 1 рік 

6. Вовк Євген 
Євгенович 

(…) (…) (…) 256,10 Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

611,74 1,50 2350,00 1 рік 

7. Ціва Олександр 
Стефанович  

(…) (…) (…) 60,40 Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

1401,92 2,00 1693,52 1 рік 

8. Логинова 
Маргарита 

Іванівна 

(…) (…) (…) 22,80 Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

1401,92 2,00 639,28 1 рік 

9. Пудгороцкі Іван (…) (…) (…) 106,97 Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

1234,32 1,50 1980,53 1 рік 



10. Вавренюк Любов 
Федорівна 

(…) (…) (…) 68,97 Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

1401,92 2,00 1933,81 1 рік 

11. Жильцов 
Олександр 
Леонідович 

(…) (…) (…) 81,40 Вбудоване приміщення, 
обслуговування офісу 

1401,92 2,00 2282,33 1 рік 

12. Луць Ельвіра 
Іванівна 

(…) (…) (…) 77,70 Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

1401,92 2,00 2178,58 1 рік 

13. Гаща Микола 
Васильович 

(…) (…) (…) 48,60 Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

866,40 2,00 842,14 1 рік 

14. Бучин Василь 
Іванович 

(…) (…) (…) 47,10 Вбудоване приміщення, 
обслуговування будівель 

торгівлі 

1401,92 2,00 1320,61 1 рік 

 
 
Секретар міської ради                                                                               І. Маняк  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток 2 
до рішення 66 сесії 
Мукачівської міської  
ради 7-го скликання  
від 31.10.2019 р. №1563 

ПЕРЕЛІК 
та істотні умови укладання договорів 

 сервітутного землекористування 
 

№ 
п/п 

Землекористувач, 
податковий номер,  
 юридична адреса 

Адреса земельної 
ділянки у 

 м. Мукачево 

Площа земельної 
ділянки під 
відкритим 

майданчиком 
комерційного 

використання, кв. м. 

Функціональне 
використання 

Місячна плата 
1 кв. м.,  

грн. 

Сума оплати 
на місяць,  

грн. 

Термін дії 
договору 

1. Сюч Роман Володимирович  
(..) 

(…) 26,25 Обслуговування 
відкритого майданчика 

тераси 

30,00 787,50 1 рік 

2. Ціцей Ружена Василівна 
(..) 

(…) 7,43 Обслуговування 
торгівельного павільйону 

( з комерційним 
використанням) 

40,00 297,20 1 рік 

 
Секретар міської ради                                                                               І. Маняк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 3 
до рішення 66 сесії 
Мукачівської міської  
ради 7-го скликання  
від 31.10.2019 р. №1563 

ПЕРЕЛІК 
та істотні умови розірвання договорів 

 сервітутного землекористування 
 

№ 
п/п 

Землекористувач 
 

Юридична адреса РНОКПП 
(код за ЄДРПОУ) 

 

Адреса земельної ділянки у 
 м. Мукачево 

Площа, 
кв. м. 

Причина розірвання договору  

1. Алмашій Наталія 
Василівна 

 

(…) (…) (…) 48,60 Припинення договору у зв’язку з закінченням 
літнього сезону  

2. Кузнєцова Марія 
Василівна 

 

(…) (…) (…) 24,00 Припинення договору у зв’язку з закінченням 
літнього сезону 

3. Фекете Андріана 
Михайлівна  

 

(…) (…) (…) 12,00 Припинення договору у зв’язку з закінченням 
літнього сезону 

4.  МПП "Дамак" 
 

(…) (…) (…) 30,00 Припинення договору у зв’язку з закінченням 
літнього сезону 

 
 
Секретар міської ради                                                                               І. Маняк 
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