
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   23 сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________          м. Мукачево     №______ 

 

 

 

Про надання дозволів на розроблення технічних документацій з 

нормативно грошових оцінок населених пунктів Мукачівської міської 

територіальної громади 

 

З метою визначення розміру земельного податку, орендної плати, 

державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, 

визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 

розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель, відповідно до ст. ст. 12, 201, 209 Земельного 

кодексу України, ст. ст. 13, 15, 18, 24 Закону України «Про оцінку земель», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 

земельних відносин (протокол №8 від 08.02.2022 р., 09.02.2022 р., 10.02.2022 

р.), керуючись п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 

ради на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель с. Барбово Мукачівської міської територіальної громади.  
 

2. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 

ради на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

с. Залужжя Мукачівської міської територіальної громади.  

 

3. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 

ради на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

с. Лавки Мукачівської міської територіальної громади.  

 

4. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 

ради на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

с. Макарьово Мукачівської міської територіальної громади.  
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5. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 

ради на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

с. Пістрялово Мукачівської міської територіальної громади.  

 

6. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 

ради на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

с. Ромочевиця Мукачівської міської територіальної громади.  

 

7. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 

ради на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

с. Шенборн Мукачівської міської територіальної громади.  

 

8. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради провести 

комплекс організаційних заходів з визначення суб’єкта господарської 

діяльності, який має повноваження на розробку технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель, що передбачені чинним законодавством 

України та буде здійснювати виготовлення технічних документацій з 

нормативно грошових оцінок земель згідно цього рішення. 
 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань комунальної власності та земельних відносин.  

 

 

Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 


