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Порядок денний  

3 пленарного засідання 26 сесії  

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 02 березня 2023 року 

 

1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок м. Перечин вул. Промислова. 

2. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у формі аукціону на земельну ділянку площею 9,3870 га. 

3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється м. Перечин, вул. Б. Хмельницького. 

4. Про надання дозволу на розроблення технічної  документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок м. Перечин по вул. Б. 

Хмельницького. 

5. Різне. 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

3 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 02 березня 2023 року №_____   

м. Перечин 

 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою щодо інвентаризації земельних 

ділянок м. Перечин вул. Промислова 
 

З метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення їх 

кількісних та якісних характеристик, а також віднесення їх до певних категорій 

земель, відповідно до статті 79¹ Земельного кодексу України, статей 21, 22, 35, 57 

Закону України «Про землеустрій», статті 21 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення 

інвентаризації земель» № 513 від 23.05.2012 р., керуючись пунктом 34 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12 

Земельного кодексу України та статтею 19 Закону України «Про землеустрій», та 

врахувавши висновки постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земель комунальної власності на території Перечинської міської 

ради, в межах населеного пункту м. Перечин, вул. Промислова, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

згідно з додатками. 

1.1. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123255100:01:005:0040, площею 9,3870 га. З 

цільовим призначенням 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, 
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підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.) 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

3 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 02 березня 2023 року №_____   

м. Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди  

шляхом проведення земельних торгів у формі  

аукціону на земельну ділянку площею 9,3870 га 

  

  З метою забезпечення ефектифного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого бюджету, 

відповідно до статей 12,134-139 Земельного кодексу України з метою продажу  

права оренди земельної ділянки на земельних торгах, керуючись статею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № 3 – кадастровий номер 

2123210100:01:005:0040, площею 9,3870 га, що розташована за адресою: м. 

Перечин , вул. Промислова, Ужгородського району Закарпатської області, 

Перечинська міська рада, категорія земель – землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення – 11.02 – 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює розміру 

річної орендної плати. А саме 6% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати за земельні 

ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт індексації, що 

становить 1 154094,1 грн. 

3. Строк оренди встановити терміном на 49 років. 
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4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної 

ділянки становить 1% від стартової ціни лоту. 

6. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

7. Затвердити особливі умови аукціону: 

- реєстрація місцезнаходження у Закарпатській області; 

- створення (реєстрація) орендарем індустріального парку; 

- оренда надається для будівництва та експлуатації виробничих 

приміщень, в тому числі для виробництва обладнання (компонентів, 

складових елементів), що використовується для виробництва електричної 

енергії із альтернативних (відновлювальних) джерел енергії; 

- протягом трьох років забезпечити будівництво та/або фінансування в 

узгодженому Сторонами обсязі гідротехнічної споруди для захисту від 

підтоплення об’єкту оренди в осінньо – весняний період; 

- обов’язок орендаря – фінансова участь у будівництві кільцевої дороги 

навколо міста Перечин згідно з генеральним планом міста. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором електронного 

майданчика, підключеного до електронної торгової системи для проведення 

та організації торгів, відповідно до пункту 2 статті 135 Земельного кодексу 

України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону: 

9.1. Відповідно до п.5 ст.135 ЗКУ, п.5. ст. 136 ЗКУ, на виконання п. 31 ст. 

137 ЗКУ 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити винагороду 

Оператору електронного майданчика. 

9.1.3. Виконати умови пункту 7 даного рішення. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка підлягає 

продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2023 р у разі продажу 

права оренди. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О. 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК  
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

3 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 02 березня 2023 року №_____   

м. Перечин 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється. 

м. Перечин, вул. Б. Хмельницького 

 

 Відповідно до статей 12,20,79,122 Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», керуючись п. 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

кадастровим номером 2123210100:01:006:0327, площею 1,8923 га, цільове 

призначення якої змінюється з 03.15 – для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови на 02.07 – для іншої житлової забудови. 

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту м. Перечин по вул. 

Б. Хмельницького. 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером 

2123210100:01:006:0327 з «03.15 – для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови» на «02.07 – для іншої житлової забудови».  

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово – 

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

3 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 02 березня 2023 року №_____   

м. Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної  документації із землеустрою  

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

м. Перечин по вул. Б. Хмельницького 

 

 Відповідно до статей 12,79,122 Земельного кодексу України, Закону України 

«Про землеустрій», керуючись п. 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Виконати поділ земельної ділянки з кадастровим номером 

2123210100:01:006:0327, площею 1,8923 га, яка знаходиться в комунальній 

власності з цільовим призначенням 02.07- для іншої житлової забудови. 

Земельна ділянка розташована в межах населеного пункту м. Перечин по вул . 

Б. Хмельницького на 12 окремих земельних ділянок: земельна ділянка №1 – 

0,0844 га, земельна ділянка №2 – 0,0887 га, земельна ділянка №3 – 0,0900 га, 

земельна ділянка №4 – 0,0850 га, земельна ділянка №5 – 0,088 га, земельна 

ділянка №6 – 0,0864 га. земельна ділянка №7 – 0,0926 га, земельна ділянка №8 

– 0,0783 га, земельна ділянка №9 – 0,0767 га, земельна ділянка №10 – 0,0897 

га, земельна ділянка №11 – 0,9860 га, земельна ділянка №12 – 0,0462га. 

1.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок. Земельна ділянка розташована в межах 

населеного пункту м. Перечин по вул . Б. Хмельницького, з кадастровим 

номером 2123210100:01:006:0327, площею 1,8923 га, яка знаходиться в 

комунальній власності з цільовим призначенням 02.07- для іншої житлової 

забудови. 
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1.2. Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок разом з витягом про реєстрацію земельних ділянок в 

національній кадастровій системі подати на затвердження до Перечинської 

міської ради. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово – 

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

 


