
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 60 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.07.2019               Мукачево    №1449 

Про встановлення меж землекористувань підприємств, установ, 
організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на землях 
міста Мукачева 

 
Розглянувши клопотання підприємств, установ, організацій, суб’єктів 

підприємницької діяльності, 
відповідно до статей 12, 186, 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 Прикінцевих та перехідних 
положень 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 №54 від 23.07.2019 р.; 
24.07.2019 р.; 25.07.2019 р.), керуючись п. п. 30, 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 
оренду та надати земельні ділянки в оренду - згідно додатку 1. 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в постійне користування - згідно додатку 2. 

3. Надати дозволи на розробку технічної документації по інвентаризації 
земельних ділянок, які знаходяться на території міста Мукачева – згідно додатку 3 
до цього рішення. 

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

5. 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; 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; 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. У зв'язку із зміною власника нерухомого майна - припинити Товариству 
з обмеженою відповідальністю "Закарпатєвротранс"" право постійного 
користування земельною ділянкою комунальної власності територіальної громади 
міста Мукачева, яка розташована в м. Мукачеві по вул. Берегівська, б/н; загальна 
площа: 0,2600 га; для обслуговування автосалону, яке виникло на підставі 
державного акту на право постійного користування землею ІІ-ЗК №001057 від 
26.05.2000р. 

 7. Внести зміни в пункт 2 Додатку 5 до рішення 58 сесії Мукачівської міської 
ради 7 скликання "Про передачу земельних ділянок у приватну власність" від 
27.06.2019р. №1456, виклавши його в редакції згідно - додатку 5 до цього рішення. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Мукачівській міській 
раді Закарпатської області земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає 
продажу у власність для розміщення та експлуатації основних,підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості на земельних торгах у формі аукціону цільове призначення якої 
для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 
11.02 згідно КВЦПЗ); площею 0.5146 га; кадастровий номер: 
2110400000:01:006:0716, яка розташована за адресою: м. Мукачево, вул. 
Пряшівська, 7А.  

9. Внести зміни в пункт 1 рішення 58 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання «Про встановлення меж землекористувань підприємств, установ, 
організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста 
Мукачева» від 27.06.2019р. №1416, виклавши його в наступній редакції:  

«1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати земельні 
ділянки в оренду - згідно додатку 1». 

10. Внести зміни в назву додатку 1 до рішення 58 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання «Про встановлення меж землекористувань 
підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та 
громадян на землях міста Мукачева» від 27.06.2019р. №1416, виклавши його в 
наступній редакції:  

«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 технічна  

 



 
документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надаються в оренду земельні 
ділянки:» 

11. Внести зміни в пункт 3 Додатку 1 до рішення 48 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання «Про встановлення меж землекористувань підприємств, 
установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності та громадян на землях 
міста Мукачева» від 25.10.2018р. №1175, виклавши його в редакції - згідно 
додатку 6 до цього рішення. 

12. Державному реєстратору Держгеокадастру: земельні ділянки 
сформувати у вигляді файла формату XML у кодуванні Unicode (UTF-8), 
оприлюднити відомості про кадастрові номери земельних ділянок на офіційному 
веб-сайті Держгеокадастру за допомогою технологічних та програмних засобів 
Державного земельного кадастру. 

13. 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. 

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

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?nreg=1051-2012-%EF&find=1&text=%F4%E0%E9%EB&x=0&y=0#w13


ДОДАТОК 1 
до рішення 60 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
25.07.2019 р. №1449 

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,  

м. Мукачево 

Терм
ін дії 
дого
вору 
орен
ди 

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. Приватне акціонерне 

товариство 
"Закарпаттяобленерго" 

 

00131529 Кооперативна, 
51-1 

5 0,0075 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:006:0714 ЗТП-102 

2. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 

00131529 Перемоги, 1Б-1 5 0,0047 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:016:0996 ЗТП-52 



3. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 

00131529 Штефана 
Августина, 20-1 

5 0,0073 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:002:1194 ЗТП-100 

 
 
 
Секретар міської ради                   Маняк І. Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 2 
до рішення 60 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
25.07.2019 р. №1449 

СПИСОК 
Підприємств, установ та організацій, яким надаються дозволи на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в постійне користування: 

 
 
Секретар міської ради              Маняк І. Г.

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я по батькові 
фізичної особи / назва 

юридичної особи 

РНОКПП / код 
ЄДРПОУ 

Адреса земельної 
ділянки, 

м. Мукачево 

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки, га 

Цільове призначення 
земельної ділянки (код за 

КВЦПЗ) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Відділ культури виконавчого 

комітету Мукачівської міської 
ради 

25436247 Штефана Августина, 
19/ Недецеї Яноша, 33 

0,3000 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

закладів культурно-
просвітницького 
обслуговування 

(03.05) 

- 

2. ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА 
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 

( ПАРАФІЯ) 
ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА 

35685026 Митрака Олександра, 
30А 

0,0700 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

громадських та релігійних 
організацій 

(03.04) 

- 

3. ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА 
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 

( ПАРАФІЯ) 
ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА 

35685026 Митрака Олександра, 
30А 

0,0250 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

громадських та релігійних 
організацій 

(03.04) 

- 



ДОДАТОК 3 
до рішення 60 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
25.07.2019 р. №1449 

 
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 міста Мукачева: 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я по 
батькові фізичної 

особи/назва 
юридичної особи 

РНОКПП / код 
ЄДРПОУ 

Адреса земельної 
ділянки, 

м. Мукачево 

Орієнтовна площа 
земельної ділянки, га 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки (код за 

КВЦПЗ) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Мукачівська міська 

рада 
2847315760 площа Паланок, б/н 1,5000 Для будівництва 

та 
обслуговування 

об’єктів фізичної 
культури і  

спорту 

- 

 
 
 
Секретар міської ради                                      Маняк І. Г. 
 
 
 

 
 
 
 



ДОДАТОК 4 
до рішення 60 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
25.07.2019 р. №1449 

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, 

м. Мукачево 

Номер 
будинку 

Орієнтовн
а площа 

земельної 
ділянки,га 

Код за 
КВЦПЗ 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПЕРШИЙ КАРАТ" 

36005050 Берегівська 70 0,2600 03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі 

 

 
 

 
Секретар міської ради                   Маняк І. Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 5 
до рішення 60 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
25.07.2019 р. №1449 

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, 

м. Мукачево 

Номер 
будинку 

Орієнтовн
а площа 

земельної 
ділянки,га 

Код за 
КВЦПЗ 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2. ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АВАНГАРД ЛЮКС" 

42395776 Миру 11С 0,0900 02.10 Для будівництва і 
обслуговування 

багатоквартирного житлового 
будинку з об'єктами торгово-

розважальної та ринкової 
інфраструктури 

 
 
 
Секретар міської ради                   Маняк І. Г. 
 
 
 

 
 
 
 



ДОДАТОК 6 

до рішення 60 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

25.07.2019 р. №1449 

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: 

 
 
             Секретар міської ради             Маняк І. Г.  

№ п/п Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 

особи/назва юридичної 
особи 

РНОКПП/код 
ЄДРПОУ 

Адреса земельної 
ділянки, м. Мукачево 

Орієнтовн
а площа 

земельної 
ділянки, га 

Цільове призначення земельної ділянки 
(код за КВЦПЗ) 

1 2 3 4 5 6 
3. Поневач Аттіла 

Іванович 
(…) площа Кирила і 

Мефодія, 27 прим. 19 
0,0098 Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 
(03.07) 
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