
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення гр. Варваринець С.М. 

Розглянувши звернення Варваринця Сергія Миколайовича від 15.04.2022 

про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення з цільовим призначенням «для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» (код 

за КВЦПЗ: 11.02), відповідно до ст.ст.12, 122, 201 Земельного кодексу України, 

ст.9 Закону України  «Про оренду землі», ст.ст.5, 7, 13 Закону України «Про 

оцінку земель», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

комунальної власності та земельних відносин (протокол № ___ від 

_______2022), керуючись п.34 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ст.60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення:  

1) площею 0,0708 га, кадастровий номер №2110400000:01:006:0785, з 

цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості» (код за КВЦПЗ: 11.02), розташованої за адресою: 

Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пряшівська, 9А, під 1/274 частки 

комплексу, що перебуває у власності Варваринця Сергія Миколайовича, згідно 

Договору дарування 1/274 частки комплексу від 10.07.2020р., зареєстрованого в 

реєстрі за №1925765521104; 

2) площею 0,1095 га, кадастровий номер №2110400000:01:006:0786, з 

цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості» (код за КВЦПЗ: 11.02), розташованої за адресою: 

Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пряшівська, 9А, під 1/137 частки 

комплексу, що перебуває у власності Варваринця Сергія Миколайовича, згідно 



 

2 

Договору дарування 1/137 частки комплексу від 06.12.2019р., зареєстрованого в 

реєстрі за №1925765521104. 

2. Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, зазначених в п.1 

даного рішення подати на розгляд сесії Мукачівської міської ради для його 

затвердження. 

3. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-порталі Мукачівської міської 

ради (https://mukachevo-rada.gov.ua/). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

 

Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА 

 

https://mukachevo-rada.gov.ua/

