
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 84 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
22.10.2020     Мукачево     №2061 

Про надання 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 №75 від 19.10.2020 р., 20.10.2020 р., 21.10.2020 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. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
постійне користування та надати в постійне користування земельну ділянку - 
згідно додатку 1 до цього рішення. 

2. Надати дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в постійне користування - згідно додатку 2 до цього 
рішення. 

3. Державному реєстратору зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно право власності (право користування/припинення 
права користування) на зазначені в цьому рішенні, та додатках до нього 
земельні ділянки комунальної форми власності. 

4. 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 84 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

22.10.2020 р. №2061 

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   9 
1. ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА 

РЕЛІГІЙНА 
(ПАРАФІЯ) ЗІСЛАННЯ 

СВЯТОГО ДУХА 

35685026 м. Мукачево, 
вул. Митрака 
Олександра  

б/н 0,0201 03.04 Для будівництва 
та обслуговування 

будівель 
громадських та 

релігійних 
організацій 

2110400000:01:009:0563 

2. ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА 
РЕЛІГІЙНА 

(ПАРАФІЯ) ЗІСЛАННЯ 
СВЯТОГО ДУХА 

35685026 м. Мукачево, 
вул. Митрака 
Олександра 

б/н 0,0299 03.04 Для будівництва 
та обслуговування 

будівель 
громадських та 

релігійних 
організацій 

2110400000:01:009:0564 

3. ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА 
РЕЛІГІЙНА 

(ПАРАФІЯ) ЗІСЛАННЯ 
СВЯТОГО ДУХА 

35685026 м. Мукачево, 
вул. Митрака 
Олександра 

б/н 0.0294 03.04 Для будівництва 
та обслуговування 

будівель 
громадських та 

релігійних 

2110400000:01:009:0561 

 



організацій 

4. ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА 
РЕЛІГІЙНА 

(ПАРАФІЯ) ЗІСЛАННЯ 
СВЯТОГО ДУХА 

35685026 м. Мукачево, 
вул. Митрака 
Олександра 

30 А 0.0408 03.04 Для будівництва 
та обслуговування 

будівель 
громадських та 

релігійних 
організацій 

2110400000:01:009:0566 

5. ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА 
РЕЛІГІЙНА 

(ПАРАФІЯ) ЗІСЛАННЯ 
СВЯТОГО ДУХА 

35685026 м. Мукачево, 
вул. Митрака 
Олександра 

30 А 0.0227 03.04 Для будівництва 
та обслуговування 

будівель 
громадських та 

релігійних 
організацій 

2110400000:01:009:0562 

6. ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ 
МУКАЧІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 

25436247 м. Мукачево 
вул. Штефана 

Августина/ 

 вул. Недецеї 
Яноша 

19 

 
 

33 

0,3113 03.05 Для будівництва 
та обслуговування 

закладів 
культурно-

просвітницького 
обслуговування 

2110400000:01:001:1482 

 
 

Секретар міської ради                                             І. МАНЯК 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 2 

до рішення 84 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 22.10.2020 р. №2061 

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 ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА 

ГРОМАДА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ТЕОДОРА, ЄПИСКОПА 

МУКАЧІВСЬКОГО С. НИЖНІЙ 
КОРОПЕЦЬ МУКАЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ 

22101351 с. Нижній 
Коропець,  

вул. 
Колгоспна 

  
 

3 
 

0,1677 

 
03.04 

 
Для будівництва та 

обслуговування 
будівель громадських 

та релігійних 
організацій 

- 

2. РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНА 
ГРОМАДА РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ 

ЦЕРКВИ С. НИЖНІЙ КОРОПЕЦЬ 
МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 

36415071 

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «МУКАЧІВСЬКЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 

03741843 м. Мукачево, 
вул. 

Берегівська-
об’їздна  

7 2,615 11.02 Для розміщення та 
експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 

підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості  
 

- 

Секретар міської ради                                             І. МАНЯК 
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