
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 83 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
24.09.2020     Мукачево     №2031 

Про надання  та припинення права постійного користування 
земельними ділянками на території Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади 
 
 

Розглянувши клопотання підприємств, установ, організацій та суб’єктів 
підприємницької діяльності, відповідно до статей 12, 92, 122, 142, 186, 186-1,  
Земельного кодексу України, Законів України "Про землеустрій", "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення", п. 
6 Розділ ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності", враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань комунальної власності та земельних відносин 
(протокол №74 від 21.09.2020 р., 22.09.2020 р., 23.09.2020 р.), 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 розробку технічної документації із землеустрою щодо 
об`єднання або поділу земельної ділянки комунальної власності - згідно 
додатку 1 до цього рішення. 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування та надати в постійне користування земельну ділянку - 
згідно додатку 2 до цього рішення. 

3. Внести зміни в пункт 1 додатку № 1 до рішення 81 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання "Про надання права постійного користування 
земельними ділянками на території Мукачівської міської об`єднаної 
територіальної громади" від 23.07.2020р. №1966, виклавши його в редакції 
згідно - додатку № 3 до цього рішення. 

4. Надати дозволи Управлінню комунальної власності та архітектури 
Мукачівської міської ради на розробку технічної документації по інвентаризації 
земельних ділянок, які знаходяться на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади – згідно додатку 4 до цього рішення, площа 
яких визначається за результатами інвентаризації. 



5. Державному реєстратору зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно право власності (право користування/припинення 
права користування) на зазначені в цьому рішенні земельні ділянки 
комунальної форми власності. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради 
Буднік В. та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та 
земельних відносин.  
 
 
Міський голова                                           А. БАЛОГА



 

ДОДАТОК 1 

до рішення 83 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 24.09.2020 р. №2031 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста Мукачева, 
яким надаються дозволи на розробку технічної документації щодо об`єднання або поділу земельної ділянки 

комунальної власності: 
 
№ 
п/
п 

Прізвище, ім’я по батькові 
фізичної особи/назва 

юридичної особи 

РНОКПП / 
код 

ЄДРПОУ 

Адреса 
земельної 
ділянки 

 

Номер 
будинку 

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки, га 

Код  
за 

КВЦПЗ 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Мукачівський кооперативний 

торговельно-економічний 
коледж 

01788208 м. Мукачево 
вул. Ярослава 

Мудрого 

40 0,2593 03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти 

 
 

Секретар міської ради                   І. МАНЯК 
 

 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 2 

до рішення 83 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 24.09.2020 р. №2031 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, яким затверджується проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування: 

 
№ 
п/п 

Назва юридичної 
особи 

Код 
ЄДРПОУ 

Адреса 
земельної 
ділянки 

Номер 
будинку 

Площа 
земельної 
ділянки, 
га  

Код 
КВЦПЗ     

Цільове 
призначення 

земельної ділянки 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ОСББ  

«В ЩАСЛИВІЙ 
ОСЕЛІ» 

43296894 м. Мукачево, 
вул. 

Берегівська  

28Б 0,3240 02.03 Для будівництва і 
обслуговування 

багатоквартирного 
житлового 
будинку 

2110400000:01:002:1285 

 
 

Секретар міської ради                                             І. МАНЯК 
  
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 3 

до рішення 83 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 24.09.2020 р. №2031 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, яким надається дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в постійне користування: 

 
№ 
п/п 

Назва юридичної особи Код 
ЄДРПОУ 

Адреса 
земельної 
ділянки 

Номер 
будинку 

Площа 
земельної 
ділянки,га 

Код 
КВЦПЗ     

Цільове призначення 
земельної ділянки 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 
1. "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
(ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) 

"СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКА"  
М. МУКАЧЕВО" 

33360308 м. Мукачево, 
вул. Франка 
Івана бічна 

б/н 0,3000 03.04 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

громадських та релігійних 
організацій 

 

 
 

Секретар міської ради                                          І. МАНЯК 
 

 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 4 

до рішення 83 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 24.09.2020 р. №2031 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян, яким надаються дозволи на 
розробку технічної документації по інвентаризації земельних ділянок, які знаходяться на території Мукачівської 

міської об’єднаної територіальної громади: 
 

№ 
п/п 

Назва юридичної особи код ЄДРПОУ Адреса земельної ділянки, 
м. Мукачево 

Цільове призначення земельної 
ділянки 

1 2 3 4 5 
1. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Духновича 

Олександра, 97 
Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 
(02.03) 

2. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Великогірна, 77 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

3. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Верді Джузеппе, 
4 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

4. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Митрака 
Олександра, 69 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 



5. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Митрака 
Олександра, 69 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

6. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Лисенка  
Миколи, 6 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

7. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Міцкевича 
Адама, 2 Б 

 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

8. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Сєченова Івана, 
21 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

9. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Берегівська, 28 А Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

10. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Берегівська, 28 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

11. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Мічуріна Івана, 3 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 



12. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Парканія Івана, 
10 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

13. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Герцена 
Олександра, 55 Г 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

14. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Університетська, 
7 В 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

15. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Росвигівська, 7 А Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

16. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Гутрова Олексія, 
8 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

17. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Духновича 
Олександра, 103 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

18. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Кооперативна, 71 
А 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 



19. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Миру, 13 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

20. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Митрополита 
Володимира, 36 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

21. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Зріні Ілони, 111 А Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

22. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Шевченка Тараса, 
66 Б 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

23. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Єлизавети 
королево, 26 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

24. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Свято-
Михайлівська, 5 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

25. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Свято-
Михайлівська, 37 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 



26. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Свято-
Михайлівська, 39 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

27. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Береша Андрія, 3 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

28. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Береста Олексія, 
38 А 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

29. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Росвигівська, 24 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

30. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Берегівська, 28 В Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

31. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Окружна, 11 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

32. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Верді Джузеппе, 
6 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 



33. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Довбуша Олексія, 
15 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

34. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Молодіжна, 19 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

35. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Митрака 
Олександра, 60 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

36. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Духновича 
Олександра, 112 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

37. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Митрополита 
Володимира, 34 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

38. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Шевченка Тараса, 
70 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

39. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Музикальна, 3 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 



40. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Береста Олексія, 
40 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

41. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Свято-
Михайлівська, 35 А 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

42. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Проніна Василія, 
116 А 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

43. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Свято-
Михайлівська, 46 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

44. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Свято-
Михайлівська, 35 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

45. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Береста Олексія, 
34 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

46. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Духновича 
Олександра, 24 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 



47. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Великогірна, 30 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

48. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Великогірна, 32 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

49. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Свято-
Михайлівська, 10 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

50. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Грушевського 
Михайла, 39 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

51. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Токаря Михайла, 
39 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

52. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Пушкіна 
Олександра, 80 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

53. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Першотравнева 
Набережна, 4 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 



54. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Свято-
Михайлівська, 33 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

55. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Штефана 
Августина, 16 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

56. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Закарпатська, 6 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

57. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Зайця 
Володимира, 14 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

58. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Свято-
Михайлівська, 12 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

59. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Герца Юрія, 12 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

60. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Єлизавети 
королеви, 30 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 



61. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Молодіжна, 25 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

62. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Недецеї  
Яноша, 42 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

63. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Великогірна, 40 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

64. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Першотравнева 
Набережна, 7 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

65. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Берегівська, 28 Б Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

66. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. 26 Жовтня, 13 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

67. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Кооперативна, 71 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 



68. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Зріні Ілони, 174 
(176) 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

69. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Першотравнева 
Набережна, 2 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

70. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Осипенка 
Олексія, 35 А 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

71. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Гоголя Миколи, 7 
А 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

72. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Береста Олексія, 
38 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

73. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Береста Олексія, 
36 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

74. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Миру, 11 А Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 



75. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Грушевського 
Михайла, 22 Б 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

76. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Великогірна, 34 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

77. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Закарпатська, 8 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

78. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Валленберга 
Рауля, 45 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

79. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Сороча, 108 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

80. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Сороча, 106 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

81. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Свято-
Михайлівська, 31 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 



82. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Мудрого 
Ярослава, 42 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

83. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Молодіжна, 27 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

84. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Пушкіна 
Олександра, 32 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

85. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Окружна, 24 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

86. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Закарпатська, 4 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

87. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Данила Апостола, 
5 А 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

88. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево, вул. Пушкіна 
Олександра, 34 

Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

(02.03) 

 
Секретар міської ради                               І. МАНЯК 


	Про надання  та припинення права постійного користування земельними ділянками на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади
	Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста Мукачева, яким надаються дозволи на розробку технічної документації щодо об`єднання або поділу земельної ділянки комунальної власності:
	Підприємств, установ, організацій, яким затверджується проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування:
	Підприємств, установ, організацій, яким надається дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування:
	Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян, яким надаються дозволи на розробку технічної документації по інвентаризації земельних ділянок, які знаходяться на території Мукачівської міської об’єднаної територіа...

