
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ___ сесія 8-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_____2020     Мукачево     №___ 

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

Розглянувши клопотання фізичних та юридичних осіб, 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 №___ від ___2020 р.,___2020 р., ___2020р.), 
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. Припинити право постійного користування земельною ділянкою 
Пупаш Петру Івановичу на підставі заяви №2360/0/109-20 від 21.07.2020р. про 
добровільну відмову від права постійного користування земельною ділянкою 
загальною площею 0,0185 га, кадастровий номер 2122786300:10:102:0160, 
зареєстрованого від 23.11.2018р. №29182015, за цільовим призначенням «для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі» КВЦПЗ: 03.07 за адресою: 
Закарпатська область, Мукачівський район, село Павшино, вулиця Берегівська, 
будинок 22 А. 

3. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - 
згідно додатку 2 до цього рішення. 

4. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в постійне користування - згідно додатку 3 до цього 
рішення. 

5. Внести зміни в пункт 5 до рішення 60 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання "Про встановлення меж землекористувань підприємств, установ, 



організацій, суб’єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста 
Мукачева" від 25.07.2019р. №1449, виклавши його в наступній редакції.  

У зв’язку з ліквідацією Товариства з обмеженою відповідальністю 
Спільного Українсько-Американського підприємства "Ай–Бі-І-Барва": 

припинити право постійного користування земельною ділянкою 
комунальної власності територіальної громади міста Мукачева, яка 
розташована в м. Мукачеві по вул. Кооперативна, б/н; загальна площа: 0,1797 
га; кадастровий номер: 2110400000:01:006:0594 для будівництва та 
обслуговування експлуатаційної свердловини і організації водозабору, яке 
виникло на підставі державного акту на право постійного користування землею 
ІІ-ЗК №00524 від 22.06.1998р.  

припинити право постійного користування земельною ділянкою 
комунальної власності територіальної громади міста Мукачева, яка 
розташована в м. Мукачеві по вул. Франка Івана; 134 загальна площа: 1,6740 га; 
кадастровий номер: 2110100000:01:006:0102 для будівництва та обслуговування 
експлуатаційної свердловини і організації водозабору, яке виникло на підставі 
державного акту на право постійного користування землею ІІ-ЗК №00524 від 
22.06.1998р.  

6. Припинити право постійного користування земельною ділянкою ПАТ 
«Мукачівприлад» на підставі заяви №11805/01-30 від 21.12.2020р. про 
добровільну відмову від права постійного користування земельною ділянкою 
загальною площею 8,8600 га, відповідно до державного акту про право 
постійного користування земельною ділянкою серія ЗК №014-00015 від 
07.04.1994р., за цільовим призначенням «для виробничої бази» за адресою: 
Закарпатська область, м. Мукачево, вулиця Миру, 151. 

7. Передати на праві постійного користування земельну ділянку згідно 
додатку 4 до цього рішення. 

8. 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. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради      
В. Будніка та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та 
земельних відносин.  

 
Міський голова                                           А. БАЛОГА



ДОДАТОК 1 

до рішення __ сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

 _________ 2020р. №____ 

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. РЕЛІГІЙНА 

ГРОМАДА 
РЕФОРМАТСЬКОЇ 

ЦЕРКВИ 

25451181 м. Мукачево, 
вул. Духновича 

Олександра 

11 0,0066 03.04 для будівництва та 
обслуговування 

будівель 
громадських та 

релігійних 
організацій 

2110400000:01:001:1485 

2. Комунальне 
некомерційне 

підприємство «Центр 
Первинної медико-

санітарної допомоги 
Мукачівської міської 

об'єднаної 
територіальної 

громади» 

40390032 м. Мукачево 
вул. Франка 

Івана 

152 0,0152 03.03 для будівництва та 
обслуговування 

будівель закладів 
охорони здоров`я 

та соціальної 
допомоги  

2110400000:01:006:0760 

3.  РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-
КАТОЛИЦЬКА 
ГРОМАДА СВ. 

37713458 м. Мукачево, 
вул. Штефана 

Августина 

б/н 0,0034 03.04 для будівництва та 
обслуговування 

будівель 

2110400000:01:002:1300 



АПОСТОЛІВ ПЕТРА 
І ПАВЛА  

М. МУКАЧЕВО 

( МКР 
«БОРОКТЕЛЕП»)  

громадських та 
релігійних 
організацій 

 
 

Секретар міської ради                                         Я. ЧУБИРКО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 2 

до рішення __ сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

 _________ 2020р. №____ 

СПИСОК 

підприємств, установ, організацій, яким надається дозвіл на розробку технічної документації із  землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 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 
3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «МУКАЧІВСЬКЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 

03741843 м. Мукачево, 
вул. 

Берегівська-
об’їздна  

7 2,6145 11.02 для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості  

- 

  
 

Секретар міської ради                                        Я. ЧУБИРКО 
 

 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 3 

до рішення __ сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

 _________ 2020р. №____ 

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. ММКП «Мукачівводоканал»  

 
03344556 с. Павшино, 

вул. Миру 

36 3,8154 11.04 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 
технічної 

інфраструктури 
(виробництва та 

розподілення газу,  
постачання пари та 

гарячої води , збирання, 
очищення та 

розподілення води) 

- 

 
Секретар міської ради                                        Я. ЧУБИРКО 

 
 
 
 
 



ДОДАТОК 4 

до рішення __ сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

 _________ 2020р. №____ 

СПИСОК 

Підприємств, яким передається земельна ділянка на праві постійного 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. Комунальне підприємство 

 «Мукачівське кар`єроуправління» 

03327078 м. Мукачево 
вул. 

Свалявська 

б/н 1,1068 11.02 для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості 

- 

 
Секретар міської ради                                        Я. ЧУБИРКО 
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