
 

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 19-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання від 17.12.2021 р. №669 «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 № 11/02/2022-"ЕО" від 11.02.2022р. засідання 

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

грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає передачі у власність шляхом 

викупу та визначення переможця конкурсу: 

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

провулок Пасаж, 14-16 площею 0,0021 га.  

- ФОП Пренделович Р. Й. - сума 2000,00 грн., термін 4 робочі дні з дня 

підписання договору про виконання експертної грошової оцінки земельної 

ділянки.  

2) земельна ділянка, яка розташована за адресою: м. Мукачево, вул. Зріні 

Ілони, 22 площею 0,0361 га.  

- ФОП Пренделович Р. Й. - сума 2000,00 грн., термін 4 робочі дні з дня 

підписання договору про виконання експертної грошової оцінки земельної 

ділянки.  

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

Ярослава Мудрого, 82-84 площею 0,0317 га.  
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- ФОП Пренделович Р. Й. - сума 4000,00 грн., термін 4 робочі дні з дня 

підписання договору про виконання експертної грошової оцінки земельної 

ділянки.  

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

Ярослава Мудрого, 84 Г площею 0,0365 га.  

- ФОП Пренделович Р. Й. - сума 4000,00 грн., термін 4 робочі дні з дня 

підписання договору про виконання експертної грошової оцінки земельної 

ділянки.  

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

Росвигівська, б/н площею 1,3095 га.  

- ФОП Пренделович Р. Й. - сума 6000,00 грн., 4 робочі дні з дня 

підписання договору про виконання експертної грошової оцінки земельної 

ділянки.  

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

Пряшівська, 9 площею 4,7453 га.  

- ФОП Пренделович Р. Й. - сума 6000,00 грн., термін 4 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; 

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 


