
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про затвердження результатів  

конкурсів з відбору суб’єктів  

підприємницької діяльності 

 

Відповідно до рішення 12-ї сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання від 26.08.2021 р. № 472 «Про надання дозволу на проведення 

експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

для підприємницької діяльності, що підлягають передачі у власність шляхом 

викупу», рішення 11-ї сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 

29.07.2021 р. № 447 «Про надання дозволу на проведення експертної оцінки 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення для підприємницької 

діяльності, що підлягають передачі у власність шляхом викупу», керуючись п. 

20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59, ч. ч. 1, 5, 6, 7 ст. 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”: 

1. Затвердити протокол № 20/12/2021 "ЕО" від 20.12.2021р. засідання 

комісії з відбору суб’єктів підприємницької діяльності: з визначення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає передачі у власність шляхом 

викупу та визнати переможця конкурсу: 

 

1) земельна ділянка, яка розташована за адресою: м. Мукачево,             

вул. Зріні Ілони, 67 Е площею 0,1001 га.  

- ФОП Прендєлович Р. Й. - сума 12000,00 грн., термін 3 робочі дні з дня 

підписання договору про виконання експертної грошової оцінки земельної 

ділянки.  

2. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради: 

1) повідомити переможців конкурсу про його наслідки та підготувати 

відповідну публікацію; 
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2) укласти відповідні договори на виконання робіт з переможцями 

конкурсу. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради Едуарда Барчія. 

 

Міський голова                                                            Андрій БАЛОГА 



Погоджено:
В. о. Мукачiвського го голови

Р. Федiв

))- 2021р.

протокол м 20l|2l202l"
засiдання конкурсноi KoMiciT з конкурентного вiдбору суб'ектiв

пiдприемницькоi дiяльностi та розробки цiльовоi документацii з вiдчудlкення майна
комун€tльноТ власностi та набуття майнових прав.

к20> грудня 202Ip. м. Мукачево

Голова KoMicii : Барчiй Е. В. заступник мiського голови з питань

дiя"пьностi виконавчого KoMiTeTy Мукачiвськоi мiськоi ради ;

Заступник голови KoMiciI: Булнiк В. Ю. - заступник начальник управлiння
мiського господарства Мукачiвськоi мiськоi ради;

Секретар KoMicii: Греба В. В. - головний спецiалiст вiддiлу комунальноi
BJIacHocTi та земельних вiдносин управлiння мiського господарства МукачiвськоТ
MicbKoT ради;

Члени KoMicii:
Сусол В. В. головний спецiалiст юридичного вiддiлу Мукачiвськоi

MicbKoi ради;
Буташ А. М. головний спецiалiст вiддiлу комунальноi власностi та

зеNIеJIы{их вiдносин управлiння мiського господарства Мукачiвськоi мiськоi ради;
Владимир В. Ю. - спецiалiст 2 категорii вiддiлу комун€шьноТ власностi та

земельних вiдносин управлiння мiського господарства Мукачiвськоi мiськоi ради.
Шаблiй М. А. - начаJIьник вiддiлу планування доходiв бюджету, грошового

обiгу, цirIних паперiв та з питань нових форtut господарювання фiнансового
ушрав"lr iнrtя IVIукачiвськоi MicbKoi ради.

Комiсiя дiе на пiдставi Положення кПро конкурентний вiдбiр суб'ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi: з оцiночноi дiяльностi та розробки цiльовоi
документацii з вiдчуження майна комун€LльноТ власностi та набуття майнових
прав" затвердженого рiшенням 74-i cecii Мукачiвськоi MicbKoi ради 7-го скликання
"IIро затвердження Положення "Про конкурентний вiдбiр сУб'ектiв
lli2lприсмницькоi дiяльностi: з оцiночноi дiяльностi та розробки цiльовоi
документацii з вiдчуження майна комуныIьноi власностi та набуття майнових
прав" вiд 20.02.2020р. JФ 1815 та рiшення 3 -i позачерговоi cecii Мукачiвськоi
MicbKoi ради 8-го скликання "Про внесення змiн до рiшення 11-i cecii IVIукачiвськоi
мiськоi ради б-ого скликання < Про затвердження Положення <<Про конкурентниЙ
вiддбiр субектiв пiдприемницькоi дiяльностi: з оцiночноi дiяльностi та розробки
r{i.TtboBoi документацii з вiдчуження майна комунальноi власностi та набуття
майнових прав) вiд З0.06.2011р. Nр247.



Слухали: Барчiя Е. В. - голову конкурсноi KoMicii про порядок денний та

регламент роботи KoMicii:

У вiдповiдностi до Положення'ОПро порядок передачi у власнiсть шляхом
викупу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення для здiйснення
rriдприемницькоi дiяльностi на територii Мукачiвсъкоi мiськоi ради,
затвердженого рiшенням 1l-i cecii Мукачiвськоi MicbKoi ради 6-го скликання вiд
30.06.2011 р. Ns 244, рiшення 15-i сесii Мукачiвоькоi MicbKoi ради 8-го скликання
вiд 30.09.202t р. JФ 539 <Про надання дозволу на проведення експертноi оцiнки
земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення для пiдприемницькоi
дiяльностi, що пiдлягають передачi у власнiсть шляхом викупу>, рiшення 10-i cecii
Мукачiвськоi MicbKoi ради 8-го скликання вiд 23.06.202| р. JФ 403 кПро надання
/Iозволу на проведення експертноi оцiнки земельних дiлянок
несiльськогосподарського призначення для пiдприемницькоi дiяльностi, що
пiдлягають передачi у власнiсть шляхом викупу) згiдно розмiщеноi iнформацiI в

ЗNtI та IHTepHeTi на офiцiйному сайтi Мукачiвськоi MicbKoi ради: www.mukachevo-
гаdа.gоч.uа, пропонусться розглянути вiдповiднi матерiали, якi надiйшли на

розгляд конкурсноi KoMicii. Протокол доручити оформити секретарю KoMicii
Гребi В. В.

Виступили: Bci члени KoMicii пiдтримали пропозицiю.
Вирiшили: Затвердити порядок денний та регламент роботи KoMicii.
Голосували - одноголосно ,, за".

Слухали: Гребу В. В. секретаря KoMicii яка зачитала зЕuIви поданi единим

учасником конкурсу з вiдбору суб'сктiв пiдпри€мницькоi дiяльностi: з визначення
Ьп.п.рr"оI грошовоi оцiнки земельних дiлянок ФОП Пренделович Р. Й.

Виступили: Bci члени KoMicii пiдтримали пропозицiю.
Вирiшили: Затвердити порядок денний та регламент роботи KoMicii.
Голосували - одноголосно ,, за".

BapTicTb пропозицii Пренделович Р. Й. на виготовлення експертноi
грошовоi оцiнки земельних дiлянок:
_ м. Мукачево провулок Пасаж, 5, площею 0,0079 га - пропозицiя 8900,00 грн.,
сума авансового внеску -692|,94 грн.;

- Мукачiвський район с. Шенборн вул. Головна, З7 - пропозицiя 14000,00 грн.
сума авансового внеску -89З8,42 грн.;

- м. МIукачево вул. Пiдгорянська, 105 -пропозицiя 8900,00 грн. сума авансового
вIIеску - 42З8,69 грн.;

- м. МIукачево вул. Зрiнi Iлони, 67А -пропозицiя 12000,00 грн. сума авансово],о
вIIеску - 1|629,З7 .prn.;



- м. Мукачево вул. Зрiнi Iлони, 67Е-пропозицiя 12000,00 грн. сума авансового
вIIеску - З0660,28 .рr. ;

Сума авансовИх BHecKiB перевиЩуютЬ за сумУ авансовОго внеску KpiM суми
Ita земельну лi-rянку площеIо 0,1001 га, яка розташована в м. Мукачево вул. Зрiнi
I"rrогrи, 67Е.

BapTicTb проведення експертнот грошовоi оцiнки земельlrот
jti,-tяl,tкl,r не повинна перевищувати авансовий внесок покупця такоi
.ti.-lянки згiдно Абзацу 3 пункту 7 Порядку розрахункiв з розстроченням платежу
за придбання земельноi дiлянки державнот чи комунальнот власностi затвердженоi
Постановою КМУ вiд 22.04.2009р. J\Ъ38 1.

Вист}zпили: Bci члени KoMiciT пiдтримали пропозицiю
вирiшили: повторно оголосити конкурс по земельним дiлянкам сума

IIрOrtозицii яких перевищуе BapTocTi авансового внеску.
ГОЛОс},вали _ одноголосно ,, за".

1) земельна дiлянка, яка розташована за адресою: м. Мукачево, вул. Iлони
Зрirri,б7Е площею 0,1001 га.

- ФОП ПРенделович Р. Й. - сума 12000,00 грн. TepMiH З робочi днi з дня
пiдписання договору про виконання експертноi rрошовоi оцiнки земельноi
дiлянки.

Вист}uпили: Bci присутнi з оцiнкою пропозицiй та з мотивiв голосування.
Вирiшили:

Визнати переможцем конкурсу з вiдбору суб'ектiв пiдприсмницькоi
дiяльностi: з визначення експертноi грошовоi оцiнки земельноi дiлянки, що
пiллягае передачi у власнiсть шляхом викупу по вул. Зрiнi Iлони, 67Е площею
0,1001 га.

- ФОП Пренделович Р. Й. - сума 12000 грн. TepMiH 3 робочiй днi з дня
пiдгlисання договору про виконання експертноi грошовоi оцiнки земельнот
дiлянки.

Щодатки:

1. Комплекти документiв учасникiв конкурсу на {Zаркупах.

ПО наслiДкам роботи KoMicii пiдготувати проект розпорядження мiського
голови кПро затвердження результатiв конкурсу з вiдбору суб'ектiв
rli2lприемницькоi дiяльностi>.

У вiдповiдностi до п. 14 Положення <Про конкурентний вiдбiр суб'ек.гiв
Гliдприемницькоi дiялъностi: з оцiночноi дiяльностi та розробки цiльовоi
ЛОКУМенТацiТ з вiдчуження маЙна комун€шьноТ власностi та набуття майнових
IIрав", затвердженого рiшенням 74-i cecii Мукачiвськоi мiськоi Ради 7-го



скликання вiд 20.02.2020 р. J\b 1815 результати конкурсу оформляються
гIротоколом, який пiдписуеться головою та заступником голови KoMicii.

Голова KoMiciT

Секретар KoMicii

Барчiй Е. В.

Греба В. В.

Члени KoMicii:

Сусол В. R_

БулнiК€. Ю.

Шаблiй М. А.

Буташ А. М.

Владимир В. Ю.


