
  
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ___ сесія 8-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

             2020                       Мукачево    № 

Про укладання договорів оренди земель комунальної власності 
Мукачівської міської 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 №__ від ___2020 р., _____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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах суперфіцію - згідно додатку 3 до цього рішення. 

4. 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. 

5. 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 __ сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 _________ 2020р. №____ 

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.  Садварі Василь 

Васильович 

(…) м. Мукачево, вул. 
Пряшівська 

9Г 0,1623 12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого наземного 

транспорту 

2. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Залужжя,  
КТП № 332  

б/н 0,0027 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

3. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ромочевиця, 
КТП. №333 

б/н 0,0027 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

4. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ромочевиця, 
КТП. №343 

б/н 0,0037 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

5. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Залужжя,  
КТП № 398 

б/н 0,0028 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 



6. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Нижній 
Коропець, КТП № 

360 

б/н 0,0040 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

7. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Нижній 
Коропець, МТП № 

365 

б/н 0,0038 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

8. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Нижній 
Коропець, КТП № 

374 

б/н 0,0038 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

9. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Форнош, КТП № 
342 

б/н 0,0024 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

10. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Форнош, КТП № 
465 

б/н 0,0026 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

11. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Шенборн, КТП 
№ 393 

б/н 0,0067 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

12. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Дерцен, КТП № 
362 

б/н 0,0039 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

13. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Дерцен, КТП № 
371 

б/н 0,0042 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

14. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Дерцен, КТП № 
377 

б/н 0,0029 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 



15. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Дерцен, КТП № 
380 

б/н 0,0022 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

16. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Дерцен, КТП № 
427 

б/н 0,0025 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

17. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Дерцен, КТП № 
428 

б/н 0,0026 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

18. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Дерцен, КТП № 
432 

б/н 0,0035 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

19. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Завидово, КТП 
№ 84 

б/н 0,0031 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

20. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Завидово, КТП 
№ 351 

б/н 0,0013 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

23. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Завидово, КТП 
№ 352 

б/н 0,0039 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

21. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Завидово, КТП 
№ 353 

б/н 0,0029 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

22. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Завидово, КТП 
№443 

б/н 0,0013 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 



23. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Завидово, КТП 
№452 

б/н 0,0032 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

24. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Завидово, КТП 
№458 

б/н 0,0026 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

25. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Макарьово, КТП 
№188 

б/н 0,0040 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

26. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Макарьово, КТП 
№327 

б/н 0,0028 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

27. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Макарьово, КТП 
№334 

б/н 0,0025 

 
14.02 Для розміщення будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії 
28. ПАТ 

"Закарпаттяобленерго" 
00131529 с. Макарьово, КТП 

№336 
б/н 0,0043 14.02 Для розміщення будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії 
29. ПАТ 

"Закарпаттяобленерго" 
00131529 с. Барбово, КТП 

№337 
б/н 0,0026 14.02 Для розміщення будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії 
30. ПАТ 

"Закарпаттяобленерго" 
00131529 с. Барбово, КТП 

№338 
б/н 0,0026 14.02 Для розміщення будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії 
31. ПАТ 

"Закарпаттяобленерго" 
00131529 с. Барбово, КТП 

№339 
б/н 0,0023 14.02 Для розміщення будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії 



32. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Макарьово, КТП 
№347 

б/н 0,0029 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

33. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Пістрялово, КТП 
№341 

б/н 0,0036 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

34. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Залужжя, КТП 
№324 

б/н 0,0004 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

35. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Залужжя, КТП 
№344 

б/н 0,0030 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

36. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Завидово, ЗТП 
№357 

б/н 0,0056 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

37. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Барбово, КТП 
№358 

б/н 0,0027 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

38. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево,  
ЗТП-168 

б/н 0,0052 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

39. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево,  
вул. Фурманова, 

ЗТП-6 

б/н 0,0062 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

40. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево,  
КТП-362 

б/н 0,0057 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 



41. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево,  
КТП-322 

б/н 0,0102 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

45. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево,  
ЗТП-26 

б/н 0,0055 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

46. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №1 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0060 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

47. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №2 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0053 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

48. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №3 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0061 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

49. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №4 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

50. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №5 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0076 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

51. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №7 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0088 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

52. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
(опора №13 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0037 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 



53. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
(опора №14 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0037 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

54. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
(опора №16 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0037 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

55. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
(опора №17 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

56. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
(опора №20 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0031 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

57. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
(опора №21 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0023 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

58. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
(опора №22 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0039 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

59. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
(опора №23 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0024 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

60. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
(опора №26 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0025 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

61. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №27ЛЕП-

131) 

б/н 0,0062 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 



62. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №27ЛЕП-

131) 

б/н 0,0062 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

63. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №28ЛЕП-

131) 

б/н 0,0062 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

64. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №74ЛЕП-

131) 

б/н 0,0074 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

65. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №30 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0067 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

66. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №32 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0032 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

67. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №33 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

68. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №34 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0054 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

69. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №35 ЛЕП-

131) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

70. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №1 ЛЕП-

132) 

б/н 0,0052 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 



71. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №2 ЛЕП-

132) 

б/н 0,0102 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

72. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №3 ЛЕП-

132) 

б/н 0,0053 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

73. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №5 ЛЕП-

132) 

б/н 0,0004 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

74. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №6 ЛЕП-

132) 

б/н 0,0019 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

75. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №7 ЛЕП-

132) 

б/н 0,0051 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

76. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №8 ЛЕП-

132) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

77. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №9 ЛЕП-

132) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

78. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №10 ЛЕП-

132) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

79. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №11 ЛЕП-

132) 

б/н 0,0043 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 



80. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №15 ЛЕП-

132) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

81. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №16 ЛЕП-

132) 

б/н 0,0004 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

82. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №17 ЛЕП-

132) 

б/н 0,0042 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

83. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №18 ЛЕП-

132) 

б/н 0,0004 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

84. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №2 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0131 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

85. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №3 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0053 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

86. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №4 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0044 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

87. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №5 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0025 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

88. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №6 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0027 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 



89. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №7 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0029 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

90. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №8 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0029 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

91. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №12 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0062 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

92. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №13 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0029 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

93. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №14 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0029 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

94. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №15 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0025 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

95. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №17 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0027 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

96. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №18 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0025 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

97. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
(опора №19 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0095 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 



98. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
(опора №20 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0075 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

99. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
(опора №21 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0028 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

100. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
(опора №22 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

101. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
(опора №24 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

102. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
(опора №25 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

103. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
(опора №27 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0022 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

104. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №28 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

105. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №29 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

106. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №30 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0034 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 



107. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №31 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0066 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

108. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №32 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0057 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

109. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №34 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0096 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

110. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №35 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0054 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

111. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №36 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0026 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

112. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №37 ЛЕП-

104) 

б/н 0,0086 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

113. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №1 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0046 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

114. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №3 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0089 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

115. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №4 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0029 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 



116. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №5 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0052 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

117. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №6 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

118. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №7 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

119. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №8 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

120. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №9 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

121. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №10 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

122. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №11 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0060 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

123. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №12 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

124. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №13 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 



125. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №14 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0007 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

126. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №15 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0018 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

127. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №17 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0028 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

128. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №18 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0009 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

129. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №19 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0051 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

130. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №20 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0019 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

131. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №21 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0004 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

132. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №23 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0053 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

133. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №24 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0102 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 



134. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
(опора №25 ЛЕП-

113) 

б/н 0,0075 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

135. ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РЕГІОН-ПЛЮС» 

32453202 м. Мукачево  
вул. Миру 

151 4,0000 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 2 

до рішення __ сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

 _________ 2020р. №____ 

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 

догово
ру 

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. Орендне підприємство  

“Ужгородський 
коньячний завод” 

00412122 м. Мукачево, 
вул. 

Ужгородськ,
192-194 

5 0,3742 для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості  
(код 11.02) 

2110400000:01:014:0047 - 

2.  Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 с.  Дерцен, 
б/н 

5 0,0200 для розміщення, будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(14.02) 

2122782000:10:017:0039 - 

3. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево, 
вул. Крилова 

Івана,   
96 Д-1, 

ЗТП-160 

5 0,0121 для розміщення, будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

2110400000:01:007:0841 - 



енергії 
(14.02) 

4. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево, 
вул. Токаря 
Михайла,  

75-1 

ЗТП-130 

5 0,0071 для розміщення, будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(14.02) 

2110400000:01:005:0726 - 

5. Рипич Володимир 
Михайлович 

Зийнич Оксана  
Вадимівна 

 

(…) м. Мукачево  
вул. Франка 
Івана, 126 

прим. 2 

5 0,0117 для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі  
(03.07) 

2110400000:01:006:0761 - 

6. Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«ЗАКАРПАТ-МЕТАЛ» 

42656580 м. Мукачево, 
вул. Крилова 

Івана, 92 

5 0,6205 для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості 

 (код 11.02) 

2110400000:01:007:0831 - 

7. Капустіна Віра 
Анатоліївна 

(…) м. Мукачево, 
вул. Крилова 

Івана, 92 

5 0,0767 для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості 

 (код 11.02) 

2110400000:01:007:0835 - 

8. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 с. Шенборн, 
ПС 35/10 кВ 
"Шенборн" 

5 0,0556 для розміщення, будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 

2122788100:10:000:0121 - 



(14.02) 

9. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
вул. 

Духновича 
Олександра, 

103-1 
 ЗТП-117  

5 

 
0,0059 для розміщення, будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(14.02) 

2110400000:01:004:0525 - 

10. ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
Токаря 

Михайла,  
7А-1, ЗТП-

107 

5 0,0067 для розміщення, будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(14.02) 

2110400000:01:005:0729 
 

- 

 
Секретар міської ради                                        Я. ЧУБИРКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 3 

до рішення __ сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

 _________ 2020р. №____ 

СПИСОК 

Громадян, яким затверджується проект землеустрою на землях міста Мукачева та передається земельна ділянка в 
користування на умовах суперфіцію: 

 
№ п/п Прізвище, ім’я по 

батькові фізичної особи 
РНОКПП 

(код ЄДРПОУ) 
Адреса земельної 

ділянки 
Номер 

будинку 
Орієнтов

на  
площа 

земельної 
ділянки, 

.га 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки 
(Код) 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Работинська Неоніла 

Володимирівна 

(…) м. Мукачево вул. 
Пушкіна 

Олександра 

30/2 0,0133 03.07 
Для 

будівництва 
та 

обслуговува
ння будівель 

торгівлі 

2110400000:01:001:1497 

 
 
Секретар міської ради                                        Я. ЧУБИРКО 
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