
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 57 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.05.2019                         Мукачево    №1397 

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 №51 від 20.05.2019 р.; 
21.05.2019 р.; 22.05.2019 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 в оренду земельні ділянки комунальної власності територіальної 
громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради - згідно додатку 2. 

3. Надати дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж (на місцевості) щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування - згідно додатку 3. 

4. 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 1,0417 га; кадастровий 
номер: 2110400000:01:005:0656, яка розташована за адресою: м. Мукачево, вул. 
Кооперативна, б/н.  

 
 



 
5. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

комунальної власності, яка підлягає продажу у власність на земельних торгах у 
формі аукціону: 

5.1. земельна ділянка площею 10417 кв. м., цільове призначення: для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості , 
розташована на території м. Мукачева, по вул. Кооперативна, б/н, 
Закарпатської області, кадастровий номер: 2110400000:01:005:0656. 

6. Затвердити вартість земельної ділянки, яка підлягає продажу у 
власність на земельних торгах у формі аукціону: 

6.1. земельна ділянка площею 10417 кв. м., цільове призначення: для  
розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
розташована на території м. Мукачева, по вул. Кооперативна, б/н, 
Закарпатської області, кадастровий номер: 2110400000:01:005:0656 – у сумі 
2121526,22 грн. (Два мільйони сто двадцять одна тисяча п’ятсот двадцять шість 
грн. 22 коп. ), що становить 203,66 грн. за 1 кв. м.; 

7. Продати вільну від забудови: 
7.1. земельну ділянку площею 10417 кв. м., цільове призначення: для 

розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 
розташована на території м. Мукачева, по вул. Кооперативна, б/н, 
Закарпатської області, кадастровий номер: 2110400000:01:005:0656, прийнявши 
її стартову ціну 2121526,22 грн. (Два мільйони сто двадцять одна тисяча п’ятсот 
двадцять шість грн. 22 коп..), що становить 203,66 грн. за 1 кв. м. 

8. Земельні торги провести у формі аукціону, уповноважити 
Мукачівського міського голову на підписання протоколу земельних торгів та 
після визначення переможців - Мукачівському міському голові забезпечити 
укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

9. Встановити по лоту №1 згідно з додатком 4 та додатком 5: 
9.1. Стартову ціну лота №1 у розмірі 2121526,22 грн. (Два мільйони сто 

двадцять одна тисяча п’ятсот двадцять шість грн. 22 коп.), що становить 203,66 
грн. за 1 кв. м. 

9.2. Крок земельних торгів у розмірі 5 відсотків стартової ціни земельної 
ділянки. 

9.3. Розмір гарантійного внеску за лотом у розмірі 5 відсотків стартової 
ціни земельної ділянки. 

10. Переможцю земельних торгів забезпечити відшкодування витрат на 
підготовку лота та сплату винагороди виконавцю земельних торгів у сумі 5% 
(п'ять) відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, 
але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

11. Місцем проведення земельних торгів у формі аукціону визначити 
приміщення: сесійну залу Мукачівської міської ради. 

12. Мукачівському міському голові після проведення земельних торгів, 
укласти договори купівлі-продажу земельних ділянок із переможцями 
земельних торгів. 



13. Надати дозволи на розробку технічної документації по інвентаризації 
земельних ділянок, які знаходяться на території міста Мукачева – згідно 
додатку 6 до цього рішення. 

  14. Державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру земельні 
ділянки, зазначені в цьому рішенні - 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. 

 15. 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. 

  16. 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 57 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
23.05.2019 р. №1397 

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 

Термі
н дії 

догов
ору 
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. Богдан Олена 

Михайлівна 
2229316824 Миру,8 прим.11 5 0,0102 Для будівництва та 

обслуговування 
будівель торгівлі  

(03.07) 

2110400000:01:001:1348  

2. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Зайця 
Володимира, 

13А-1 

5 0,0053 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:001:1350 ЗТП-14 

3. МУКАЧІВСЬКИЙ 
РАЙОННИЙ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ 
ПІДРОЗДІЛ 

ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

37957991 Кошута 
Лайоша,1 

5 0,0422 Для будівництва та 
обслуговування 

будівель 
громадських та 

релігійних 
організацій 

2110400000:01:001:1100  



"ТОВАРИСТВО 
УГОРСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ 

ЗАКАРПАТТЯ" 

(03.04) 

 
 
Секретар міської ради                   Маняк І. Г.



ДОДАТОК 2 
до рішення 57 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
23.05.2019 р. №1397 

 
СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян, яким надаються в оренду 
земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Мукачево: 

 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я по 
батькові фізичної 

особи, назва 
юридичної особи 

РНОКПП/ 
код 

ЄДРПОУ 

Адреса  
земельної 
ділянки, 

м. Мукачево 

Площа 
земельної 
ділянки, 

га 

Цільове призначення 
земельної ділянки (код за 

КВЦПЗ) 

Термін дії 
договору, 

років 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО   

АКЦІОНЕРНИЙ 
БАНК 

"УКРГАЗБАНК" 

23697280 Миру, 151Б 0,2479 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі 
 (03.07) 

5 2110400000:01:004:0040 

 
 
             Секретар міської ради              Маняк І. Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ДОДАТОК 3 
до рішення 57 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
23.05.2019 р. №1397 

СПИСОК 

Підприємств, установ та організацій, яким надається дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення 
(відновлення ) меж 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. РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 

 ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ 
ЦЕРКВИ  

"РІЗДВА БОГОРОДИЦІ" 

12578879 Університетська 0,4518 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

громадських та релігійних 
організацій 

(03.04) 

- 



 
 

 
ДОДАТОК 4 

до рішення 57 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання 

23.05.2019 р. №1397 
 

Перелік 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності, які 

виставляються на земельні торги окремими лотами 
 

№  
лота 
з/п 

Місце 
розташування 

земельної ділянки 

 
Площа 

земельної 
ділянки, га 

 

Кадастровий номер 
земельної ділянки Категорія земель 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

(код за КВЦПЗ) 
Умови продажу 

1 м. Мукачево, вул. 
Кооперативна, б/н 

1,0417 2110400000:01:005:0656 

землі промисловості, 
транспорту,зв’язку, 
енергетики,оборони 

та іншого 
призначення  

для розміщення та 
експлуатації 

основних,підсобних і 
допоміжних будівель та 

споруд підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої промисловості 

 (11.02) 

Продаж у власність 

                        
 

Секретар міської ради            І. Маняк 
 



 
 
 

ДОДАТОК 5 
до рішення 57 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
23.05.2019 р. №1397 

 
 

Перелік 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності, які 

виставляються на земельні торги окремими лотами 
 

№ 
лота 
з/п 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Площа земельної 
ділянки,га 

Експертна оцінка 
земельної 

ділянки,грн. 

Стартова ціна 
земельної ділянки,грн. 

Крок торгів,грн. (5% 
стартової ціни лота 

ч.18ст.137 ЗК України) 

Розмір гарантійного 
внеску,грн. (5% стартової 

ціни лота ч.8ст. 135 ЗК 
України) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 м. Мукачево, вул. 
Кооперативна, б/н 

1,0417 2121526,22 2121526,22 106076,31 106076,31 

 
 

                 Секретар міської ради            І. Маняк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ДОДАТОК 6 
до рішення 57 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
23.05.2019 р. №1397 

 
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 

1 2 3 4 5 
1. Мукачівська міська рада 2847315760 Грушевського Михайла, б/н 0,0300 

2. Мукачівська міська рада 2847315760 Підлавочна,  б/н 0,0648 

 
 
Секретар міської ради              Маняк І. Г. 
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