
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

___ сесія 8-го скликання

РІШЕННЯ

________                               Мукачево               №____

Про визначення земельних ділянок для продажу у власність на земельних 
торгах у формі аукціону та затвердження звітів з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають передачі 
у власність шляхом викупу 

З метою забезпечення надходження коштів до бюджету, розглянувши 
звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, відповідно до ст. 12, ч. ч. 1, 2 ст. 83,                  
ст. ст. 122, 125-128, 134-137, Закону України “Про оцінку земель”, п. 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, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту, 
постійної комісії з питань комунальної власності та земельних відносин, 
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. Визначити земельні ділянки несільськогосподарського призначення 
комунальної власності для продажу у власність на земельних торгах у формі 
аукціону згідно додатку 1 до цього рішення.

2. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність на земельних торгах у формі аукціону: 

2.1. за цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації об'єктів 
дорожнього сервісу» (код 12.11), орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: 
Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця Свалявська, б/н.

2.2. за цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації об'єктів 
дорожнього сервісу» (код 12.11), орієнтовною площею 0,0150 га за адресою: 



Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця Духновича, б/н.

3. Надати дозвіл на розроблення звітів про експерту грошові оцінки на 
земельні ділянки для продажу у власність на земельних торгах у формі 
аукціону:

3.1. за цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації об'єктів 
дорожнього сервісу» (код 12.11), орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: 
Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця Свалявська, б/н.

3.2. за цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації об'єктів 
дорожнього сервісу» (код 12.11), орієнтовною площею 0,0150 га за адресою: 
Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця Духновича, б/н.

4. Доручити начальнику управління міського господарства Мукачівської 
міської ради А. Блінову укласти відповідні договори з виконавцем земельних 
торгів в порядку передбаченому законодавством України.

5.  Встановити, що фінансування підготовки лоту (земельної ділянки), 
організація та проведення земельних торгів здійснюється виконавцем 
земельних торгів з наступним відшкодуванням йому витрат за рахунок коштів, 
що сплачуються переможцем земельних торгів.

6. 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 2 до цього рішення.

7. 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.
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Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


