
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

   15 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 30 вересня 2021          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 комунальної власності та 
земельних відносин (протокол №1 від 29.09.2021 р., 30.09.2021 р.), враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №1 
від  29.09.2021 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. 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;

2.3. за цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування 
будівель торгівлі» площею 0,1003 га, кадастровий номер 
2122783800:02:001:0122, розташовану за адресою: Закарпатська область, 
Мукачівський район, с. Ключарки, вул. Підгородська, б/н;

2.4. за цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості» (код 11.02), орієнтовною площею 
0,2926 га за адресою: Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця 
Ужгородська, б/н;

2.5. за цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості» (код 11.02), орієнтовною площею 
0,0904 га за адресою: Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця 
Ужгородська, б/н;

2.6. за цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості» (код 11.02), орієнтовною площею 
0,1000 га за адресою: Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця 
Ужгородська, б/н.

3. Надати дозвіл на розроблення звітів про експертні 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;

3.3. за цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування 
будівель торгівлі» площею 0,1003 га, кадастровий номер 
2122783800:02:001:0122, розташовану за адресою: Закарпатська область, 
Мукачівський район, с. Ключарки, вул. Підгородська, б/н;

3.4. за цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості» (код 11.02), орієнтовною площею 
0,2926 га за адресою: Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця 
Ужгородська, б/н;

3.5. за цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації  



основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості» (код 11.02), орієнтовною площею 
0,0904 га за адресою: Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця 
Ужгородська, б/н;

3.6. за цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації  
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості» (код 11.02), орієнтовною площею 
0,1000 га за адресою: Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця 
Ужгородська, 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. Виставити на повторні земельні торги у формі аукціону земельні 
ділянки комунальної власності на території Закарпатської області:

6.1 м. Мукачево, вул. Свято-Михайлівська, б/н площею 1,1000 га, 
кадастровий номер 2110400000:01:021:0200 за цільовим призначенням "для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі" (код 03.07); 

6.2. м. Мукачево, вул. Свято-Михайлівська, б/н площею 1,1000 га, 
кадастровий номер 2110400000:01:021:0201 за цільовим призначенням "для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі" (код 03.07).

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Мукачівській міській 
раді Закарпатської області земельної ділянки комунальної власності, яка 
підлягає продажу у власність на земельних торгах у формі аукціону цільове 
призначення "для будівництва та обслуговування будівель торгівлі" (код 03.07) 
на території м. Мукачево, вул. Верді Джузеппе, б/н, а саме земельна ділянка 
площею 0,0478 га, кадастровий номер 2110400000:01:005:0756.

8. 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. Верді Джузеппе, б/н площею 0,0478 га, кадастровий номер 
2110400000:01:005:0756 за цільовим призначенням "для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі" (код 03.07) у сумі 406300,00 грн. (чотириста 
шість тисяч триста грн.00 коп. ), що становить 850,00 грн. за 1 кв. м.

9. 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. Свято-Михайлівська, б/н площею 1,1000 га, кадастровий 
номер 2110400000:01:021:0200 за цільовим призначенням "для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі" (код 03.07) у сумі 7150000,00 грн. (сім 
мільйонів сто п`ятдесят тисяч грн. 00 коп. ), що становить 650,00 грн. за 1 кв. м.



10. 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. Свято-Михайлівська, б/н площею 1,1000 га, кадастровий 
номер 2110400000:01:021:0201 за цільовим призначенням "для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі" (код 03.07) у сумі 7150000,00 грн. (сім 
мільйонів сто п`ятдесят тисяч грн. 00 коп. ), що становить 650,00 грн. за 1 кв. м.

11. Затвердити вартість земельної ділянки, що підлягає продажу у 
власність на земельних торгах у формі аукціону, площею 0,0478 га, цільове 
призначення "будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07), яка 
розташована на території Закарпатської області, Мукачево, вул. Верді 
Джузеппе, б/н площею 0,0478 га, кадастровий номер 2110400000:01:005:0756 
за цільовим призначенням "для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі" (код 03.07) у сумі 406300,00 грн. (чотириста шість тисяч триста грн. 
00 коп.), що становить 850,00 грн. за 1 кв. м.

12. Затвердити вартість земельної ділянки, що підлягає продажу у 
власність на земельних торгах у формі аукціону, площею 1,1000 га, цільове 
призначення "будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07), яка 
розташована на території Закарпатської області, Мукачево, вул. Свято-
Михайлівська, б/н площею 1,1000 га, кадастровий номер 
2110400000:01:021:0200 за цільовим призначенням "для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі" (код 03.07) у сумі 7150000,00 грн. (сім 
мільйонів сто п`ятдесят тисяч грн. 00 коп. ), що становить 650,00 грн. за 1 кв. м.

13. Затвердити вартість земельної ділянки, що підлягає продажу у 
власність на земельних торгах у формі аукціону, площею 1,1000 га, цільове 
призначення "будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07), яка 
розташована на території Закарпатської області, Мукачево, вул. Свято-
Михайлівська, б/н площею 1,1000 га, кадастровий номер 
2110400000:01:021:0201 за цільовим призначенням "для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі" (код 03.07) у сумі 7150000,00 грн. (сім 
мільйонів сто п`ятдесят тисяч грн. 00 коп. ), що становить 650,00 грн. за 1 кв. м.

14. Продати вільну від забудови земельну ділянку площею 0,0478 га, 
цільове призначення "для будівництва та обслуговування будівель торгівлі" 
(код 03.07 ), яка розташована на території Закарпатської області, Мукачево,          
вул. Верді Джузеппе, б/н площею 0,0478 га, кадастровий номер 
2110400000:01:005:0756 за цільовим призначенням "для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі" 406300,00 грн. (чотириста шість тисяч 
триста грн. 00 коп. ), що становить 850,00 грн. за 1 кв. м.

15. Продати вільну від забудови земельну ділянку площею 1,1000 га, 
цільове призначення "для будівництва та обслуговування будівель торгівлі" 
(код 03.07 ), яка розташована на території Закарпатської області, Мукачево,          
вул. Свято-Михайлівська, б/н площею 1,1000 га, кадастровий номер 
2110400000:01:021:0200 за цільовим призначенням "для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі" 7150000,00 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят 



тисяч грн. 00 коп. ), що становить 650,00 грн. за 1 кв. м.
16. Продати вільну від забудови земельну ділянку площею 1,1000 га, 

цільове призначення "для будівництва та обслуговування будівель торгівлі" 
(код 03.07 ), яка розташована на території Закарпатської області, Мукачево,   
вул. Свято-Михайлівська, б/н площею 1,1000 га, кадастровий номер 
2110400000:01:021:0201 за цільовим призначенням "для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі" 7150000,00 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят 
тисяч грн. 00 коп. ), що становить 650,00 грн. за 1 кв. м.

17. Земельні торги провести у формі аукціону, визначити заступника 
начальника управління міського господарства Мукачівської міської ради 
Будніка Володимира Юрійовича представником організатора земельних торгів 
та уповноважити на підписання протоколу земельних торгів та після 
визначення переможця, - Мукачівському міському голові забезпечити 
укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки.

18. Встановити згідно з додатком № 2 та додатком № 3:
18.1 Стартову ціну лота №1 у розмірі 406300,00 грн. (чотириста шість 

тисяч триста грн.00 коп. ), що становить 850,00 грн. за 1 кв. м.
18.2. Стартову ціну лота №2 у розмірі 7150000,00 грн. (сім мільйонів сто 

п`ятдесят тисяч грн. 00 коп. ), що становить 650,00 грн. за 1 кв. м.
18.3. Стартову ціну лота №3 у розмірі 7150000,00 грн. (сім мільйонів сто 

п`ятдесят тисяч грн. 00 коп. ), що становить 650,00 грн. за 1 кв. м.
19. Крок земельних торгів у розмірі 5 відсотків стартової ціни земельної 

ділянки.
20. Розмір гарантійного внеску за лотом у розмірі 30 відсотків стартової 

ціни земельної ділянки.
21. Переможцю земельних торгів забезпечити відшкодування втрат 

сільськогосподарського  виробництва, відшкодування витрат на підготовку 
лота.

22. Мукачівському міському голові після проведення земельних торгів, 
укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки із переможцями земельних 
торгів.

23. 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 4 до цього рішення.

24. Внести зміни до пунктів 2 додатку 1 рішення 11 сесії 8-скликання 
«Про затвердження звітів про експертно грошові оцінки земельних ділянок 
комунальної власності, які підлягають передачі у власність шляхом викупу» № 
448 від 29.07.2021р. виклавши їх в новій редакції згідно додатку 5 до цього 
рішення. 



25. 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.

� � � � Міський голова                                                                               А. БАЛОГА


