
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 сесія  8-го скликання
Р І Ш Е Н Н Я

                    Мукачево №____

Про надання дозволу на розроблення звіту про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки, яка підлягає продажу у власність на земельних торгах у 
формі аукціону 

З метою забезпечення надходження коштів до бюджету розвитку міста, 
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",                    
ч. 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, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань комунальної власності та земельних відносин 
(протокол №__ від ____ 2021 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. Надати дозвіл Управлінню міського господарства на розроблення  
звіту про експертно-грошову оцінку земельної ділянки, яка підлягає продажу у 
власність на земельних торгах у формі аукціону, площею 0,2853 га, 
кадастровий номер 2110400000:01:007:0822 за цільовим призначенням «для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» (код  
за КВЦПЗ — 11.02) за адресою: м. Мукачево, вул. Крилова Івана, б/н.

2. Внести зміни до пункту 5 рішення 82 сесії 7 скликання Мукачівської 
міської ради "Про визначення земельних ділянок для продажу на земельних 



торгах на виготовлення документації із землеустрою" від 20.08.2020р. №2002, 
виклавши його в новій редакції «5. Дати дозвіл на розробку експертно-
грошової оцінки на земельну ділянку для продажу у власність на земельних 
торгах, орієнтовною площею 0,1000 га за цільовим призначенням «для 
розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу» за адресою:               
м. Мукачево, вул. Масарика Томаша, б/н.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова та 
постійну комісію з питань комунальної власності та земельних відносин.

 Міськи голова                                                                                     А. БАЛОГА


