
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 
Про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності, що 
підлягають передачі у власність шляхом викупу 

Розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб, відповідно до 

статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, Закон України «Про оцінку 

земель», Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку 

здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної 

ділянки державної та комунальної власності" від 22 квітня 2009 р. №381, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 

земельних відносин (протокол № ___ від ____ 2021 р.; від ____ 2021 р.;                      

від ____ 2021 р.; ), керуючись п. 34 ч.1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 та ч.5 ст. 60 Закону 

України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Укласти договір про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

викупу земельних ділянок, що визначені додатком 1 до цього рішення. 

2. Надати Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 

дозвіл на організацію проведення комплексу робіт з проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення для 

підприємницької діяльності, що підлягають передачі у власність шляхом 

викупу - згідно додатку 1 до цього рішення. 

 

3. Заявникам оформити відповідні документи згідно вимог чинного 

законодавства України. 

4. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради подати 

на затвердження сесії Мукачівської міської ради звіти з експертної грошової 

оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що будуть 

виготовлені суб’єктами оціночної діяльності у відповідності до цього рішення. 

 

       5. Пункти 4 та 5 рішення 18- сесії 8-ого скликання «Про надання дозволу 

на проведення експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 



 

2 

призначення для підприємницької діяльності, що підлягають передачі у 

власність шляхом викупу» від 25.11.2021р. №620  викласти у новій редакції: 

«4. Затвердити Гобрей Олександрі Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу, площею                

0,1001 га, кадастровий номер 2110400000:01:002:1376, за цільовим 

призначенням «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку» (код 02.03 згідно КВЦПЗ) за адресою: м. Мукачево по вул. Зріні 

Ілони, 67Е. 

 

5. Здійснити державну реєстрацію право власності на земельну ділянку в 

комунальну власність Мукачівської міської територіальної громади, площею 

0,1001 га, кадастровий номер 2110400000:01:002:1376, за цільовим 

призначенням «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку» (код 02.03 згідно КВЦПЗ) за адресою: м. Мукачево, вул. Зріні Ілони, 

67Е.». 

 

6. Державному реєстратору зареєструвати право власності та інші речові 

права (право користування) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно на земельні ділянки згідно цього рішення. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

Міський голова                                                  Андрій БАЛОГА 


