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Порядок денний 

2 пленарного засідання 26 сесії 8 скликання 

Перечинської міської ради  

 

669. Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються 

безоплатним харчуванняму закладах дошкільної освіти, та встановлення 

показників вартості харчування дітей узакладах дошкільної освіти 

Перечинської ТГ у 2023 році. 

670. Про закріплення території обслуговування за закладами освіти 

Перечинської територіальної громади. 

671. Про закріплення території обслуговування за КУ «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Перечинської міської ради Закарпатської області. 

672. Про внесення змін до персональному складу конкурсної комісії 

Перечинської міської ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності. 

673. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянокм. Перечин, вул. 

Промислова, 5. 

674. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянк в натурі (на місцевості) 

та передачу земельних ділянок у власність. 

675. Про проведення інвентаризації земельних ділянок, що перебувають у 

відомстві відділу освіти,культури, сім’ї, молоді та спорту. 

676. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки ТОВ 

«САМВЕР». 

677.  Про припинення права оренди земельної ділянки, розірвання договору 

оренди землі ДП «ДЖ.Д.Ф.СЕРВІС ЛТД» ТОВ «ДІФФЕДЖІ». 

678. Про надання в оренду земельної  ділянки несільськогосподарського 

призначення ТОВ «ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ». 

679. Про затвердження детального плану території в м. Перечин по вул. 

Б.Хмельницького. 

680. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки комунальної власності 

кадастровий номер 2123210100:01:006:0327 в м. Перечин по вул. 

Б.Хмельницького. 

681.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської 

області. 

682. Про надання дозволу на розробку детального плану території в с. Сімер 

урочище «Вусяниця». 

683. Про надання дозволу на розробку детального плану території в м. 

Перечин вул. М.Кулі. 

684. Про надання дозволу на розробку детального плану території для 

будівництва обїзної дороги. 
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685. Про вилучення з оператиного управління КНП «Перечинський ЦПМСД» 

Перечинської міської  нерухомого майна (будівля ФАПу с. Сімерки). 

686. Про намір передачі комунального майна (будівля ФАПу в с. Сімер) в 

оренду. 

687. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності м. 

Перечин, вул. Будівельників, урочище «Затова». 

688. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок м. Перечин вул. Промислова. 

689. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у формі аукціону на земельну ділянку площею 1,3909га. 

690. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у формі аукціону на земельну ділянку площею 3,9081 га. 

691. Різне. 

 

  



3 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 23 лютого 2023 року № 669 

м.Перечин 

 

Про затвердження переліку категорій дітей, що  

забезпечуються безоплатним харчуванняму закладах  

дошкільної освіти, та встановлення показників 

вартості харчування дітей узакладах дошкільної освіти 

Перечинської ТГ у 2023 році 

 

Відповідно до п.22 частини 1 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про публічні закупівлі», 

постановами Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів», від 24 березня 2021 року №305 «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку» (зі змінами), від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку 

надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких 

звільняються від обкладення податком на додану вартість», наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження 

Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням 

дітей внутрішньо переміщених осіб» (16.01.2020 №464 -ІХ), Закону України від 

05.11.2020 №978-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один з батьків яких загинув 

(пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України» 

із метою забезпечення організації харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти, дотримання безпечності та якості харчових продуктів, калорійної 

організації харчування дітей Перечинської ТГ, врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
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1. З метою створення умов для повноцінного харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти Перечинської ТГ у 2023 році забезпечити безкоштовним 

харчуванням за кошти органів місцевого самоврядування наступні категорії: 

- діти-сироти; 

- діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних групах; 

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній 

квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про 

Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за 

харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти; 

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків; 

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

- діти із сімей загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції (операції Об′єднаних сил), забезпеченні її 

проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення», які мають 

відповідні документи, що підтверджують статус; 

- діти військовослужбовців, які виконують бойові завдання у зоні бойових 

дій та при наданні документів, що підтверджують такі обставини; 

- діти з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, які мають статус дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- дітям з числа осіб, визначених у ст. 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: дітей учасників бойових дій у 

зоні антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, які загинули/ 

зникли безвісти/ потрапили у полон чи отримали інвалідність або померли під 

час виконання службових обов’язків. 

- діти, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

гарантується пільгове харчування; 

Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на 

відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з урахуванням 

загального обсягу доходів бюджету ТГ. 

2. Відповідно до постанови КМУ від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» розмір 

плати встановлюється засновником один раз на рік. Батьки або особи, які їх 

замінюють, вносять плату за харчування дітей у ЗДО у розмірах, визначених 

органами місцевого самоврядування. У 2023 році розмір батьківської плати за 
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харчування однієї дитини в закладах дошкільної освіти встановити у розмірі 

50% від загальної вартості харчування дітей в день у межах кошторисних 

призначень закладених міським бюджетом на 2023 рік. 

3. Вартість харчування одного дітодня встановлюється з розрахунку 

фактичної вартості харчування за місяць розділеної на кількість дітоднів. 

4.Встановити вартість дітодня: - 40 грн.00 коп. 

5. Відповідно до Порядку встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2002 №667, розмір плати зменшується на 50% для батьків, у сім'ях, у яких 

троє і більше дітей. 

6. Забезпечення безоплатним гарячим харчуванням за рахунок бюджетних 

коштів здійснюється на підставі документів, що підтверджують таке право 

відповідно до законодавства. 

Для підтвердження пільги батькам або особам, які їх замінюють, необхідно 

подати до закладу освіти заяву та підтверджуючі документи: 

– довідки, які засвідчують, що дитина належить саме до тієї чи іншої 

пільгової категорії. 

7. Організацію харчування у закладах освіти здійснювати із дотриманням 

норм харчування, вимог санітарного законодавства та законодавства про 

безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. 

Приготування готових страв здійснювати із дотриманням процедур, 

заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках (НАССР). 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з 

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(голова Кравець В.В.). 

 

Міський голова                                                        Іван ПОГОРІЛЯК 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 23 лютого 2023 року № 670 

м.Перечин 

 

Про закріплення території 

обслуговування за закладами освіти 

Перечинської територіальної громади 

 

 Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ч.1 ст.13 Закону України «Про освіту», ч.2 ст.11 Закону «Про 

дошкільну освіту», з метою забезпечення потреби громадян відповідної 

території в здобутті ними дошкільної та загальної середньої освіти, 

раціонального, пропорційного навантаження на відповідний заклад освіти, 

врахувавши висновки постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Закріпити за закладами загальної середньої освіти Перечинської міської 

територіальної громади  територію обслуговування дітей шкільного віку згідно 

з додатком 1 до цього рішення. 

 

2. Закріпити за закладами дошкільної освіти Перечинської міської 

територіальної громади територію обслуговування дітей шкільного віку згідно 

з додатком 2 до цього рішення. 

 

3. Закріпити за закладами позашкільної освіти Перечинської міської 

територіальної громади територію обслуговування дітей шкільного віку згідно 

з додатком 3 до цього рішення. 

 

4. Координацію роботи із зарахування  дітей до закладів дошкільної та 

позашкільної освіти та 1-х класів закладів загальної середньої освіти покласти 

на відділ освіти,  культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради. 

 

5. Надати можливість дітям з інших територіальних громад навчатися у 

закладах освіти Перечинської ТГ за умови укладання угод на засадах 

міжмуніципального співробітництва територіальних громад щодо надання 

освітніх послуг.  
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6. Дане рішення набирає чинності з 1 червня 2023 року. 

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони 

здоров’я та соціального захисту населення (голова Гунка Ф.Ф.). 

 

Міський голова                                                            Іван ПОГОРІЛЯК  
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Додаток 1 

до рішення 2 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIIIскликання 

від 23 лютого 2023 року № 670 

 

Список закладів загальної середньої освіти, 

за якими закріплено територію обслуговування 

дітей шкільного віку  

  

№ з/п Назва закладу Територія 

1 Перечинський ліцей 

Перечинської міської ради 

Закарпатської області 

Місто Перечин 

2 Філія опорного закладу 

Початкова школа 

Перечинського ліцею 

Місто Перечин 

3 Філія опорного закладу 

Ворочівська початкова школа 

Перечинського ліцею (з 

дошкільним підрозділом) 

Село Ворочово 

4 Зарічівська гімназія 

Перечинської міської ради 

Закарпатської області 

Село Зарічово 

5 Філія Початкова школа 

Зарічівської гімназії (з 

дошкільним підрозділом); 

Село Зарічово 

6 Сімерська гімназія 

Перечинської міської ради 

Закарпатської області 

Село Сімер 

7 Сімерківська гімназія 

Перечинської міської ради 

Закарпатської області 

Село Сімерки 

 

 

 

Секретар міської ради                                                  Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 2 

до рішення 2 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIIIскликання 

від 23 лютого 2023 року № 670 

 

 

Список закладів дошкільної освіти, 

за якими закріплено територію обслуговування 

дітей дошкільного віку  

  

№ з/п Назва закладу Територія 

1 Перечинський ЗДО ясла-

садок «Веселка» 

Місто Перечин 

2 Перечинський ЗДО 

«Теремок» Перечинської 

міської ради 

Місто Перечин 

3 Філія опорного закладу 

Ворочівська початкова школа 

Перечинського ліцею (з 

дошкільним підрозділом) 

Село Ворочово 

4 Філія Початкова школа 

Зарічівської гімназії (з 

дошкільним підрозділом); 

Село Зарічово 

5 Сімерський ЗДО 

Перечинської міської ради 

Село Сімер 

6 Сімерківський ЗДО 

Перечинської міської ради 

Село Сімерки 

 

 

Секретар міської ради                                                  Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 3 

до рішення 2 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIIIскликання 

від 23 лютого 2023 року № 670 

 

Список закладів позашкільної освіти, 

за якими закріплено територію обслуговування 

дітей шкільного віку  

  

№ з/п Назва закладу Територія 

1 Комунальна організація 

(установа, заклад) 

«Перечинська дитячо-

юнацька спортивна школа» 

Перечинська ТГ 

2 Комунальний заклад 

«Перечинська школа 

мистецтв» Перечинської 

міської ради Закарпатської 

області 

Перечинська ТГ 

 

 

Секретар міської ради                                                  Галина ГАЄВСЬКА 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 23 лютого 2023 року № 671 

м.Перечин 

 

Про закріплення території 

обслуговування за КУ «Інклюзивно- 

ресурсний центр» Перечинської  

міської ради Закарпатської області 

 

 Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ч.6 ст.3, ч.8 ст.9, ст.19, 20 Закону України «Про освіту»,  

«Положенням про інклюзивно-ресурсний центр», з метою забезпечення права 

осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної 

середньої освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення 

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх 

системного кваліфікованого супроводу, раціонального, пропорційного 

навантаження на відповідний заклад освіти, врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії, Перечинська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Закріпити за КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської міської 

ради Закарпатської області територію обслуговування для дітей Перечинської 

міської  територіальної громади.  

2. Координацію роботи із зарахування  дітей до комунальної установи 

покласти на відділ освіти,  культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської  ради. 

3. Надати можливість дітям з інших територіальних громад навчатися у КУ 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської міської ради Закарпатської 

області за умови укладання угод на засадах міжмуніципального 

співробітництва територіальних громад щодо надання  системного 

кваліфікованого супроводу особам з особливими освітніми потребами. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони 

здоров’я та соціального захисту населення (голова Гунка Ф.Ф.). 

 

Міський голова                                                            Іван ПОГОРІЛЯК   
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 23 лютого 2023 року № 672 

м.Перечин 

 

Про внесення змін до персональному 

складу конкурсної комісії Перечинської 

міської ради з відбору суб’єктів оціночної  

діяльності 

 

З метою виконання вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та забезпечення ефективного 

управління комунальним майном територіальної громади міста Перечин, 

керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

врахувавши висновки постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в додаток 1 рішення 1 пленарного засідання 5 сесії  №104 від 21 

квітня 2016 року «Про затвердження Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального 

майна територіальної громади міста Перечин» та викласти його в новій 

редакції, згідно додатку 1. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (голова Кравець В.В.).  

 

 

 

Міський голова                                                         Іван ПОГОРІЛЯК 
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Додаток 1 

до рішення 2 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIIIскликання 

від 23 лютого 2023 року № 672 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з відбору субєктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної та експертно-грошової оцінки комунального майна 

Перечинської територіальної громади: 

- Сікора Ростислав Зіновійович – голова комісії – начальник юридичного 

відділу міської ради; 

- Попович Ярміла Павлівна - начальник відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності міської ради; 

- Гунка Федір Федорович – депутат Перечинської міської ради; 

- Левицька Світлана Петрівна - головний спеціаліст юрист-землевпорядник 

відділу земельних відносин міської ради; 

- Годований Володимир Іванович – начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою – головний архітектор 

 

    Секретар міської ради                                                  Галина ГАЄВСЬКА 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2023 року № 673 

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою  

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

м. Перечин, вул. Промислова, 5 

 

 Розглянувши звернення ДП «ДЖ.Д.Ф.СЕРВІС ЛТД» ТОВ «ДІФФЕДЖІ» 

про надання дозволу на поділ земельної ділянки, 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,  Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати ДП «ДЖ.Д.Ф.СЕРВІС ЛТД» ТОВ «ДІФФЕДЖІ» дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки з кадастровим номером 

2123255100:01:006:0012 для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, площею 3,4012 га , яка 

розташована за адресою: Ужгородський район, м. Перечин, вул. 

Промислова, 5. 

1.1. Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки разом з витягом про реєстрацію земельної ділянки 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  
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2023 року № 674 

м.Перечин 

 

Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянк в натурі (на місцевості) 

 та передачу земельних ділянок у власність  

 

Відповідно до вимог статей 12, 40, 79, 80, 81,116, 118, 120, 121, 122, 125, 

126  Земельного кодексу України, статей 21, 22, 26, 30, 55 Закону України «Про 

землеустрій» розглянувши письмове звернення громадян про передачу у 

власність земельної ділянки у порядку безоплатної приватизації земельної 

ділянки, яка перебуває у користуванні громадян, для обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), та додані до 

заяви відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розмір 

вказаної земельної ділянки, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та врахувавши висновки 

постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Бабінець Марті Петрівні, жит. с. Зарічево, вул. ***,**, технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж 

земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0935 га, яка розташована за адресою: 

Ужгородський район, с. Зарічево, вул. Горького,52. 

1.1. Передати безоплатно у приватну власність Бабінець Марті Петрівні жит. 

с. Зарічево, вул. ***,**, земельну ділянку з кадастровим номером 

2123281500:03:001:0063 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 

0,0935 га, яка розташована за адресою: Ужгородський район, с. Зарічево, 

вул. Горького,52. 
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2. Затвердити Бегелі Степану Йосиповичу, жит. с. Зарічево, вул. ***, **, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) 

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0788 га, яка розташована за адресою: 

Ужгородський район, с. Зарічево, вул. Духновича, 2 «а». 

2.1. Передати безоплатно у приватну власність Бегелі Степану Йосиповичу 

жит. с. Зарічево, вул. ***, **, земельну ділянку з кадастровим номером 

2123281500:03:007:0055 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 

0,0788 га, яка розташована за адресою: Ужгородський район, с. Зарічево, 

вул. Духновича, 2 «а». 

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

питань земельних відносин, архітектури та містобудування (голова Баєв 

Є.О.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 23 лютого 2023 року №  675 

м.Перечин 

 

Про проведення інвентаризації земельних 

ділянок, що перебувають у відомстві відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту 

 

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», розглянувши лист відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради №01-30/96 від 

01.02.2023 року, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, 

Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Провести інвентаризацію земельної ділянки під будівлями, спорудами і 

майданчиками  Сімерківської гімназії Перечинської міської ради , яка 

розташована в с. Сімерки, вул. Центральна 118. 

1.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки під будівлями і майданчиками Сімерківської гімназії 

Перечинської міської ради, яка розташована в с. Сімерки, вул. 

Центральна 118  з подальшим формуванням даної земельної ділянки.  

 

2. Провести інвентаризацію земельної ділянки під будівлями, спорудами і 

майданчиками  Сімерківського ЗДО , яка розташована в с. Сімерки,  вул. 

Центральна 128. 
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2.1.  Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки під будівлями і майданчиками Сімерківського ЗДО , 

яка розташована в с. Сімерки,  вул. Центральна 128  з подальшим 

формуванням даної земельної ділянки.  

 

3. Пункти 1, 1.1, 2, 2.1 Рішення Перечинської міської ради 3 сесії VII 

скликання 2 пленарного засідання від 07 грудня 2017 року № 153 «Про 

проведення інвентаризації земельних ділянок» вважати такими, що втратили 

чинність. 
4. 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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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 23 лютого 2023 року № 676 

м.Перечин 

 

Про продовження терміну дії  

договору оренди земельної ділянки 

ТОВ «САМВЕР» 

 

Відповідно до вимог статей 12, 19, 79-1, 93, 124, 141 Земельного кодексу 

України розглянувши письмове звернення ТОВ «САМВЕР» про продовження 

дії договору оренди земельної ділянки та додані до заяви відповідні документи, 

відповідно до Закону України «Про оренду землі», на виконання пункту 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та  

врахувавши висновки постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Продовжити ТОВ «САМВЕР» термін дії договору оренди земельної ділянки 

з кадастровим номером 2123255100:01:004:0062 від 10 березня 2016 року, 

площею 0,37 га, яка призначена для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, та розташована за адресою: м. 

Перечин, вул. М.Кулі (Колгоспна) 1б, терміном на 5 років. 

1.1. Встановити орендну плату згідно «Порядку про оренду земельних 

ділянок комунальної власності Перечинської об’єднаної територіальної 

громади» по договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером 

2123255100:01:004:0062 від 10 березня 2016 року, площею 0,37 га, яка 

призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

та розташована за адресою: м. Перечин, вул. М.Кулі (Колгоспна) 1б, 

терміном на 5 років. 

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 

  



20 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2023 року № 677 

м.Перечин 
 

Про припинення права оренди 

земельної ділянки, розірвання 

договору оренди землі  

ДП «ДЖ.Д.Ф.СЕРВІС ЛТД» ТОВ «ДІФФЕДЖІ» 

 

Відповідно до статей 12, 120, 141 Земельного кодексу України, статті 31 

Закону України «Про оренду землі», керуючись частини 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення 

Дмитра Мандрикова, уповноваженого представника ДП «ДЖ.Д.Ф.СЕРВІС 

ЛТД» ТОВ «ДІФФЕДЖІ» за довіреністю від 10.02.2023 року про припинення 

договору оренди земельної ділянки у зв’язку із переходом права власності на 

нерухоме майно іншим особам, врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити Дочірньому підприємству «Дж. Д. Ф. Сервіс ЛТД» ТОВ 

«ДІФФЕДЖІ»  (ЄДРПОУ 32545544) право оренди земельної ділянки, 

площею 0,6 га (кадастровий номер 2123255100:01:006:0028), наданої для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

розташованої за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м. 

Перечин , вул. Промислова,5. 

2. Розірвати договір оренди землі від 20 листопада 2007 року, укладений між  

Перечинською міською радою Закарпатської області та Дочірнім 

підприємством «Дж. Д. Ф. Сервіс ЛТД» ТОВ «ДІФФЕДЖІ»  (ЄДРПОУ 

32545544)  щодо земельної ділянки, площею 0,6 га (кадастровий номер 

2123255100:01:006:0028), наданої для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташованої за 

адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м. Перечин , вул. 
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Промислова,5., у зв’язку із набуттям іншою особою права власності на 

нерухоме майно. 

3. Доручити міському голові Погоріляку І.М. укласти із Дочірнім 

підприємством «Дж. Д. Ф. Сервіс ЛТД» ТОВ «ДІФФЕДЖІ»  додаткову 

угоду про розірвання договору оренди землі  від 20 листопада 2007 року, 

враховуючи п.2 даного рішення. 

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

питань земельних відносин, архітектури та містобудування (голова Баєв 

Є.О.). 

  

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2023 року № 678 

м.Перечин 

 

Про надання в оренду земельної  ділянки 

несільськогосподарського призначення 

ТОВ «ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ» 

 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 93, 95, 96, 125-126, 134 

Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 

звернення ТОВ  «ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ», та доданих до них 

документів, та врахувавши висновки постійної депутатської комісії,  

Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати ТОВ  «ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ» земельну ділянку в оренду, 

кадастровий номер 2123255100:01:006:0028 11.02 для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площею 

0,6 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Промислова 5, строком на 5  

років, у зв’язку з правом власності на нерухоме майно . 

1.1. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди  

земельної ділянки з кадастровим номером 2123255100:01:006:0028, 

площею 0,6 га, яка знаходиться в м. Перечин, вул. Промислова 5, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, строком на 5 років, згідно методики нарахування 

орендної плати за земельні ділянки комунальної власності. 

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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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2023 року № 679 

м.Перечин 

 

Про затвердження детального плану території 

в м.Перечин по вул. Б.Хмельницького 

 

Відповідно до статей 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, 

архітектурно-містобудівної ради, результатів громадських слухань, беручи до 

уваги потребу в будівництві житла для працівників релокованих підприємств зі 

статусом ВПО, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, 

Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 

2123210100:01:006:0327), що знаходиться у комунальній власності Перечинської 

міської ради, площею 1,8923 га, в м.Перечин по вул. Б. Хмельницького Закарпатської 

області  для житлової забудови. 

2. Затвердити звіт про стратегічну екологічну оцінку земельної ділянки, що 

знаходиться у комунальній власності Перечинської міської ради,  площею 1,8923 га, 

в м. Перечин по вул.. Б. Хмельницького Закарпатської області  для іншої житлової 

забудови. 

3. 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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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2023 року № 680 

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки комунальної власності 

кадастровий номер 2123210100:01:006:0327 

в м.Перечин по вул. Б.Хмельницького 

 

 Відповідно до статей 12,20,186 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, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити цільове призначення  земельної ділянки з кадастровим номером 

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

власності з цільового призначення 03.15 – для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови на 02.07 – для іншої 

житлової забудови. Земельна ділянка розташована в межах населеного 

пункту м. Перечин по вул. Б. Хмельницького. 

1.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки з кадастровим номером 2123210100:01:006:0327, 

пощею 1,8923 га, яка знаходиться в комунальній власності з цільового 

призначення 03.15 – для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови на 02.07 – для іншої житлової забудови. Земельна 

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

Хмельницького. 

1.2. Проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки разом з витягом про реєстрацію в національній кадастровій 

системі подати на затвердження до Перечинської міської ради для 

прийняття відповідного рішення про затвердження. 
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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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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2023 року № 681 

м.Перечин 

 

Про припинення права постійного 

користування земельною ділянкою 

КНП «Перечинська лікарня» Перечинської  

міської ради Закарпатської області 

 

Відповідно до вимог статей 12, 92, 93, 141, 142 Земельного кодексу 

України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», врахувавши висновки постійної депутатської комісії, Перечинська 

міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити  право  постійного користування Комунальному 

Некомерційному Підприємству «Перечинська лікарня» Перечинської міської 

ради Закарпатської області земельною ділянкою, загальною площею 0,0750 га 

(кадастровий номер 2123210100:01:003:0422) для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, яка  

розташована за адресою: . Перечин, вул. Ужанська, 8.  

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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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2023 року № 682 

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розробку детального 

плану території  с.Сімер, урочище «Вусяниця» 

 

Відповідно до статей 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, 

врахувавши висновки постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Надати дозвіл на розробку детального плану території земельних ділянок 

(кадастрові номери 2123283601:01:001:0061, 2123283601:01:001:0062), що 

знаходиться у комунальній власності Перечинської міської ради, с.Сімер, урочище 

«Вусяниця»  площею 3,8 га, Закарпатської області  для іншої житлової забудови. 

2. Укласти договір на виконання робіт з виготовлення детального плану території 

з проектною організацією, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат чи 

ліцензію на виконання зазначених робіт. 

3. Дане рішення оприлюднити на веб-сайті міської ради.  

4. Організувати проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення проекту детального плану території.  

5. Затвердити детальний план території окремим рішенням міської ради з 

урахуванням результатів громадських слухань. 

6. 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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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2023 року № 683 

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розробку детального 

плану території  м. Перечин, вул. М.Кулі 

 

Відповідно до статей 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, 

врахувавши висновки постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Надати дозвіл на розробку детального плану території земельних ділянок 

(кадастрові номери 2123210100:01:004:0334, 2123210100:01:004:0333), що 

знаходиться у комунальній власності Перечинської міської ради, м. Перечин, вул. 

М.Кулі площею 1,4286 га, Закарпатської області  для іншої житлової забудови. 

2. Укласти договір на виконання робіт з виготовлення детального плану території 

з проектною організацією, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат чи 

ліцензію на виконання зазначених робіт. 

3. Дане рішення оприлюднити на веб-сайті міської ради.  

4. Організувати проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення проекту детального плану території.  

5. Затвердити детальний план території окремим рішенням міської ради з 

урахуванням результатів громадських слухань. 

6. 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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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2023 року №684 

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розробку детального 

плану території для будівницва об’їзної дороги 

 

Відповідно до статей 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” 

врахувавши висновки постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на розробку 

детального плану території земельних ділянок, що знаходиться у комунальній 

власності Перечинської міської ради для будівництва об’їзної дороги, передбаченої 

генеральним планом м. Перечин. 

2. Укласти договір на виконання робіт з виготовлення детального плану 

територій з проектною організацією, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат 

чи ліцензію на виконання зазначених робіт. 

3.   Дане рішення оприлюднити на веб-сайті міської ради.  

4. Організувати проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення проекту детальних планів територій.   

5. Затвердити детальний план території окремим рішенням міської ради з 

урахуванням результатів громадських слухань. 

6. 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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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2023 року № 685 

м.Перечин 
 

Про вилучення з оперативного 

управління КНП «Перечинський 

ЦПМСД» Перечинської міської  

нерухомого майна (будівля ФАПу с. 

Сімерки) 

 

 

Відповідно до статей 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", врахувавши лист від КНП «Перечинський ЦПМСД» Перечинської 

міської ради  від 07.02.2023р. №17, висновки постійної депутатської комісії, 

Перечинська міська рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Вилучити з оперативного управління та балансу КНП «Перечинський 

ЦПМСД» Перечинської міської ради нерухоме майно, а саме будівлю ФАПу що 

знаходиться за адресою с. Сімерки вул. Центральна,112 згідно додатку 1 до даного 

рішення. 

2. Скласти акт прийому передачі. 

3. 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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Додаток 1 

до рішення 2 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIIIскликання 

від 23 лютого 2023 року № 685 

 

Перелік нерухомого майна, що передається 

№ 

п/п 

Рахунок Найменування Ціна, грн Кількість 

шт. 

Сума, 

грн. 

1. 103  ФАП с.Сімерки 

вул.Центральна,112 

38 861,00 1 38 861,00 

 

Секретар міської ради                                                  Галина ГАЄВСЬКА 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2023 року № 686 

м.Перечин 

 

Про намір передачі комунального 

майна (будівля ФАПу с. Сімер) в оренду 

 

З метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної 

власності  територіальної громади, відповідно до ст. 3, 6, 18 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 року №483, керуючись ст. 16, 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавщи висновки 

постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Передати в оренду будівлю фельшерсько-акушерський пункт, що 

належить  до комунальної власності Перечинської міської ради 

Закарпатської області, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

Перечинський (Ужгородський) р-н., с.Сімер, вул.Карпатська (Леніна), 

буд.65, загальною площею 51,5 м2. 

2. Включити потенційний об’єкт оренди - будівлю фельшерсько-

акушерський пункт, що належить  до комунальної власності 

Перечинської міської ради Закарпатської області, що розташована за 

адресою: Закарпатська область, Перечинський (Ужгородський) р-н., 

с.Сімер, вул.Карпатська (Леніна), буд.65, загальною площею 51,5 м2 до 

Переліку першого типу враховуючи Закон України 

«Про оренду державного та комунального майна». 

3. Здійснити переоцінку (оцінку) нерухомого майна - будівлі фельшерсько-

акушерського пункту, що належить  до комунальної власності 

Перечинської міської ради Закарпатської області, що розташована за 

адресою: Закарпатська область, Перечинський (Ужгородський) р-н., 

с.Сімер, вул.Карпатська (Леніна), буд.65, загальною площею 51,5 м2. 

4. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства на 

офіційному веб-сайті міської ради та внести інформацію про об’єкти 

оренди до електронної торгової системи..  
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5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій (Голова комісії:Кравець В.В.). 

 

Міський голова                                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2023 року № 687 

м.Перечин 

 

Про затвердження технічної документації  

 із землеустрою щодо проведення інвентаризації  

земельної ділянки комунальної власності 

м. Перечин, вул. Будівельників, урочище «Затова»  

 

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 земельної ділянки комунальної власності на території 

Перечинської міської ради, за адресою: м. Перечин, вул. Будівельників, 

урочище «Затова » , нам якій знаходиться сміттєзвалище ТПВ. 

1.1. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:01:005:0039, площею 2,0833 га. З 

цільовим призначенням 11.08 – земельні ділянки загального 

користування, відведенні для цілей поводження з відходами. 

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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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2023 року № 688 

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 технічні документації 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 2123210100:01:006:0350, площею 3,9081 га. З 

цільовим призначенням 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. 

1.2. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:01:006:0349, площею 1,3909 га. З 
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цільовим призначенням 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, 

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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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2023 року № 689 

м.Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди  

шляхом проведення земельних торгів у формі  

аукціону на земельну ділянку площею 1,3909га 

 

  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, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

2123210100:01:006:0349, площею 1,3909 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 204 262,01грн. 

3. Строк оренди встановити терміном на 49 років. 

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 
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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 до 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 (відновлюваних) 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-весінний 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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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2023 року №690 

м.Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди  

шляхом проведення земельних торгів у формі  

аукціону на земельну ділянку площею 3,9081 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, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № 2 – кадастровий номер 

2123210100:01:006:0350, площею 3,9081 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 573 927,93грн. 

3. Строк оренди встановити терміном на 49 років. 

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 
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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 до 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 (відновлюваних) 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-весінний 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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