
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
                                 Мукачево                         № 

 
Про затвердження звітів про експертно грошові оцінки земельних ділянок 
комунальної власності, які підлягають продажу у власність 
 

З метою забезпечення надходження коштів до бюджету, розглянувши 
звіти про експертну грошову оцінку земельної ділянки не 
сільськогосподарського призначення , 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" 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 5-ої сесії Мукачівської міської ради 8 скликання 
"Про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності, що 
підлягають передачі у власність шляхом викупу" від 02.03.2021р. № 235, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту 
(протокол №___ від _____ 2021 р.), 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. Затвердити звіти про експертні грошові оцінки земельних ділянок, що 
відчужуються, передати у власність земельні ділянки шляхом викупу, 
затвердити ціну та інші істотні умови договорів купівлі-продажу покупцями 
згідно Додатку 1 до цього рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління міського господарства А. Блінова та постійну комісію з питань 
комунальної власності та земельних відносин.  
 
Міський голова                                                           А. БАЛОГА



Додаток 1 
до рішення __ сесії Мукачівської міської ради 
8-го скликання 
від ____2021 р. № 

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 
земельн

ої 
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) 

Прим
ітки 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1. Мотринець Золтан 
Золтанович 

(…) 

м. Мукачево, 
вулиця Філатова 
Володимира, 1 А 

0,0654 Для будівництва та 
обслуговування 

будівель закладів 
охорони здоров´я 

соціальної 
допомоги 

(03.03 згідно 
КВЦПЗ) 

     30 календарних 
днів 

 

2. Бердишев Олександр 
Вадимович  

(…) 

м. Мукачево, 
вул. Роглєва 
Миколи,  
6 В 

0,0416 Для розміщення та 
експлуатації 

основних, 
підсобних та 
допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої 

промисловості 
(код 11.02 згідно 

КВЦПЗ) 

     30 календарних 
днів 

 



3. Ліхтей Євген 
Вікторович 

(…) 

м. Мукачево, 
вулиця Крилова 

Івана, 92 

0,0307 Для розміщення та 
експлуатації 

основних, 
підсобних та 
допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої 

промисловості 
(код 11.02 згідно 

КВЦПЗ) 

     30 календарних 
днів 

 

4. ТОВ «Карпатська сіль» 
м. Мукачево 

 вул. Крилова Івана, 92А 
40505286 

м. Мукачево, вул. 
Крилова Івана,92Д 

0,4375 Для розміщення та 
експлуатації 

основних, 
підсобних і 
допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої 

промисловості 
 (код 11.02 згідно 

КВЦПЗ) 

     30 календарних 
днів 

 

 
 
Секретар міської ради                                     Я. ЧУБИРКО 
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