
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 84 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
22.10.2020     Мукачево     №2058 

Про укладання договорів оренди земель комунальної власності 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
 

Розглянувши клопотання підприємств, установ, організацій, суб’єктів 
підприємницької діяльності, відповідно до статей 12, 122, 141, 186-1 
Земельного кодексу України, Законів України "Про землеустрій", "Про оренду 
землі", "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. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду - згідно додатку 1 до цього рішення. 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду та передати земельні ділянки в оренду - 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 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. №2058 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста Мукачева, 
яким надаються дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду: 

 
№ 
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. Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю  

«ОТП ФАКТОРИНГ 
УКРАЇНА»» 

36789421 м. Мукачево, вул. 
Зріні Ілони 

22 0,0361 02.10 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 
з об`єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури 

2. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю  
«ОТП ФАКТОРИНГ 

УКРАЇНА»» 

36789421 м. Мукачево, вул. 
Чехова Антона 

23 0,0228 02.01 Для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 
 
Секретар міської ради                          І. МАНЯК 

 



ДОДАТОК 2 

до рішення 84 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 22.10.2020 р. №2058 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на території міста Мукачева, 
яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та надаються в оренду 

земельні ділянки: 
№ 

п/п 
Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 

особи/назва 
юридичної особи 

РНОКПП / 
код 

ЄДРПОУ 

Адреса 
земельної 
ділянки 

Термін 
дії 

договору 
оренди 

Площа 
земельної 
ділянки, 

га 

Цільове призначення 
земельної ділянки (код 

згідно КВЦПЗ) 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Публічне акціонерне 

товариство 
«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево,  
вул. Зайця 

Володимира, 14 
(РШ№39 а) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:001:1461 - 

2. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, на 
розі 
вул. 

Закарпатська-
Сороча, 

(РШ№103) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:020:0591 - 

3. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Франка 
Івана, 144 
(РШ№96) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:006:0738 - 

4. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. 

Закарпатська, 6 
(РШ№47) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:005:0709 - 

5. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Франка 
Івана, 146 
(РШ№98) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:006:0736 - 



6. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Дорошенка 

Петра, 2 
(РШ№34 а) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:002:1274 - 

7. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Крилова 

Івана, 1 
(РШ№41) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:007:0824 - 

8. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Крилова 

Івана, (РШ№42) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:006:0735 - 

9. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, на 
розі 
вул. 

Кооперативна-
Ракоці Ференца 

II, (РШ№93) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:006:0740 - 

10. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Франка 
Івана, 150 
(РШ№100) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:006:0737 - 

11. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Дорошенка 

Петра, 2 
(РШ№34) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:002:1273 - 

12. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Бурча 

Василя, 
(РШ№88) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:003:0986 - 

13. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. 

Великогірна, 11 
(РШ№92) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:006:0739 - 

14. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Крилова 

Івана, 1  
(РШ№ 41а) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:007:0825 - 



15. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, на 
розі 

вул. Окружна – 
Чайкіної Лізи, 

(РШ№ 21) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:009:0552 - 

16. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Окружна, 32 

(РШ№ 18) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:009:0553 - 

17. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Окружна, 2 

(РШ№ 25 а) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:009:0550 - 

18. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Окружна, 16 

(РШ№ 19) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:009:0551 - 

19. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Одеська, 5 

(РШ№ 52) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:002:1270 - 

20. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Молодіжна, 

19 
(РШ№ 28) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:002:1271 - 

21. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. 

Першотравнева 
Набережна, 8 

(РШ№ 22) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:009:0548 - 

22. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. 

Мусоргського 
Модеста, 26 
(РШ№ 87) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:004:0515 - 

23. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Цібере 
Василя, 65 
(РШ№ 108) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:005:0710 - 



24. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. 

Сухомлинського 
Василя, 2 

(РШ№ 105) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:006:0741 - 

25. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Свято-

Михайлівська, 
51 

(РШ№ 71) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:005:0705 - 

26. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Свято-

Михайлівська, 
31 

(РШ№ 90) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:005:0707 - 

27. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Руська, 4 
(РШ№ 102) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:005:0706 - 

28. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. 

Підгорянська, 
101 

(РШ№ 14) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:020:0592 - 

29. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. 

Першотравнева 
Набережна, 9 

(РШ№ 23) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:009:0549 - 

30. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Свято-

Михайлівська, 
31 

(РШ№ 46) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:005:0713 - 

31. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Терелі 
Йосипа, 4 
(РШ№ 77) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:016:1029 - 



32. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Тімірязєва 

Климента, 1 
(РШ№ 107) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:011:0458 - 

33. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Шепи 
Антона, 56 
(РШ№ 99) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:020:0594 - 

34. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Комарова, 4 

(РШ№ 43) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:012:0776 - 

35. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Гойди Юрія, 

6 
(РШ№ 69) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:003:0941 - 

36. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Данила 

Галицького, 53 
(РШ№ 66 а) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:003:0939 - 

37. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
бульвар Гойди 

Юрія, 1 
(РШ№ 60) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:003:0942 - 

38. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Данила 

Галицького, 53 
(РШ№ 66) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:003:0940 - 

39. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Апостола 

Данила, 1 
(РШ№ 49а) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:002:1278 - 

40. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Верді 

Джузеппе, 4 
(РШ№ 104) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:005:0715 - 



41. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. 

Драгоманова 
Михайла, 26 
(РШ№ 109) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:009:0555 - 

42. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Окружна, 22 

(РШ№ 25) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:009:0557 - 

43. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. 

Першотравнева 
Набережна, 4 

(РШ№ 20) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:009:0554 - 

44. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
на розі вул. 

Підгорянська-
Сороча,  

(РШ№ 110) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:020:0593 - 

45. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Роглєва 
Миколи, 11 
(РШ№ 15) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:001:1465 - 

46. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Ромжі 
Теодора, 2 
(РШ№ 40) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:009:0556 - 

47 Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. Апостола 

Данила, 1 
(РШ№ 49) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:002:1277 - 

48. Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, 
вул. 

Підгорянська, 4 
(РШ№ 101) 

5 0,0001 Для розміщення та 
експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій  (13.01) 

2110400000:01:005:0708 - 

49. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Закарпатський завод 

01728956 м. Мукачево 
вул. 

Ужгородська,165 

5 4,9178 Для розміщення та 
експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 

2110400000:01:014:0374 - 



малих архітектурних 
форм» 

підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості  
(код 11.02) 

50. Зеленко Віталій 
Федорович 

(…) с. Павшино,  
вул. Берегівська, 

22 А 

5 0,0187 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі (код 03.07) 

2122786300:10:102:0160 - 

 
Секретар міської ради                     І. МАНЯК 
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