
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 56 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.04.2019                        Мукачево    №1373 

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 №50 від 19.04.2019 р.; 
23.04.2019 р.; 24.04.2019 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. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - 
згідно додатку 1.  

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

3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду та надати земельні ділянки в оренду - згідно додатку 3. 

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

5. Припинити право постійного користування земельними ділянками 
комунальної власності територіальної громади міста Мукачева: 

– відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради в доповненні до листа від 27.03.2019 р. №500/01-15, на підставі заяви про 
добровільну відмову від права постійного користування земельною ділянкою, 
розташованою в м. Мукачево по вул. Франка Івана, 65Р; кадастровий номер: 
2110400000:01:006:0666; загальна площа: 0,3337 га; КВЦПЗ: 03.03 (для 
будівництва і обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 
допомоги); 



– відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради згідно листа №500/01-15 від 27.03.2019р., на підставі заяви про 
добровільну відмову від права постійного користування земельною ділянкою, 
розташованою в м. Мукачево по вул. Римського-Корсакова Миколи, 24; 
кадастровий номер: 2110400000:01:004:0454; загальна площа: 0,8086 га; 
КВЦПЗ: 03.03 (для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони 
здоров’я та соціальної допомоги); 

– відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради згідно листа №500/01-15 від 27.03.2019р., на підставі заяви про 
добровільну відмову від права постійного користування земельною ділянкою, 
розташованою в м. Мукачево по вул. Грушевського Михайла, 29; кадастровий 
номер: 2110400000:01:001:1287; загальна площа: 0,2264 га; КВЦПЗ: 03.03 (для 
будівництва і обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 
допомоги); 

– відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради згідно листа №500/01-15 від 27.03.2019р., на підставі заяви про 
добровільну відмову від права постійного користування земельною ділянкою, 
розташованою в м. Мукачево по вул. Пирогова Миколи, 8-13; кадастровий 
номер: 2110400000:01:001:1174; загальна площа: 5,1966 га; КВЦПЗ: 03.03 (для 
будівництва і обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 
допомоги); 

6. Надати в постійне користування земельні ділянки комунальної 
власності територіальної громади міста Мукачева - згідно додатку 5. 

7. На підставі заяви №1 від 11.04.2019 р. ТзОВ "Торг- Маркет" про обмін 
земельними ділянками – надати дозвіл на обмін земельними ділянками, які 
зареєстровані за Мукачівською міською радою земельні ділянки комунальної 
власності територіальної громади міста Мукачева, які розташовані в м. 
Мукачеві по вул. Набережна, б/н; кадастровий номер: 2110400000:01:023:0590; 
загальна площа: 0,0086 га; КВЦПЗ: 02.01 (для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд ), та кадастровий номер: 
2110400000:01:023:0582; загальна площа: 0,0277 га; КВЦПЗ: 03.07 (для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд ) на земельну ділянку , яка розташована в м. Мукачево по вул.. Бартока 
Бейли, 23А кадастровий номер: 2110400000:01:023:0565; загальна площа: 
0,0452 га; КВЦПЗ: 02.01 (для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд ).  

8. Уповноважити Мукачівського міського голову на укладання договору 
міни, земельних ділянок згідно з пунктом 7 цього рішення.  

9. На підставі заяви №1 від 19.04.2019 р. МПП "Європа" про обмін 
земельними ділянками – надати дозвіл на обмін земельної ділянки, яка 
зареєстрована за Мукачівською міською радою земельна ділянка комунальної 
власності територіальної громади міста Мукачева, яка розташована в м. 
Мукачеві по вул. Червоногірна, б/н; кадастровий номер: 
2110400000:01:015:0183; загальна площа: 0,2750 га; КВЦПЗ: 03.07 (для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, на земельну ділянку, яка 
розташована в м. Мукачево по вул. Підопригори, 3Ж кадастровий номер: 



2110400000:01:023:0102; загальна площа: 0,2778 га; КВЦПЗ: 03.07 (для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі) .  

10. Уповноважити Мукачівського міського голову на укладання договору 
міни, земельних ділянок згідно з пунктом 9 цього рішення.  

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

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Мукачівській 
міській раді Закарпатської області земельної ділянки комунальної власності, 
яка підлягає продажу у власність на земельних торгах у формі аукціону, 
розташована на території м. Мукачева по вул. Кооперативній, б/н; кадастровий 
номер: 2110400000:01:005:0656; площа: 1,0417 га; цільове призначення – для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

13. Уповноважити державного реєстратора зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності територіальної 
громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради, яка розташована на 
території м. Мукачева по вул. Кооперативній, б/н; кадастровий номер: 
2110400000:01:005:0656; площа: 1,0417 га; цільове призначення – для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 
об'єднання земельних ділянок, а саме: поділу земельної ділянки комунальної 
власності загальною площею 0,8300 га, кадастровий номер 
2110400000:01:015:0178, розташованої за адресою: м. Мукачево, вул. 
Червоногірна, б/н; цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і 
обслуговування будівель торгівлі (код за КВЦПЗ – 03.07) на три окремі 
земельні ділянки та зареєструвати право комунальної власності територіальної 
громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради на: 

ділянку №1: площею 0,2750 га, кадастровий номер 
2110400000:01:015:0183, розташовану за адресою: м. Мукачево, вул. 
Червоногірна, б/н; цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (код за КВЦПЗ – 03.07); 

ділянку №2: площею 0,1724 га, кадастровий номер 
2110400000:01:015:0184, розташовану за адресою: м. Мукачево, вул. 
Червоногірна, б/н; цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (код за КВЦПЗ – 03.07); 

ділянку №3: площею 0,3826 га, кадастровий номер 
2110400000:01:015:0185, розташовану за адресою: м. Мукачево, вул. 
Червоногірна, б/н; цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (код за КВЦПЗ – 03.07); 

15. 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. 

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


16. 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. 

  17. 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



ДОДАТОК 1 
до рішення 56 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
25.04.2019 р. №1373 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста Мукачева, яким 
надаються дозволи на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості): 
 

№ 
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. ТОВ "Перспектива" 30225054 Берегівська 55 0,9741 11.02 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості 
2. Публічне акціонерне 

товариство 
"Укртелеком" 

21560766 Ужгородська  163 0,4260 13.01 Для розміщення та експлуатації 
об'єктів і споруд 
телекомунікацій 

3. Публічне акціонерне 
товариство 

"Укртелеком" 

21560766 Зріні Ілони 115 0,0850 13.01 Для розміщення та експлуатації 
об'єктів і споруд 
телекомунікацій 

 
 

Секретар міської ради                   Маняк І. Г. 



ДОДАТОК 2 
до рішення 56 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
25.04.2019 р. №1373 

СПИСОК 

Підприємств, установ та організацій, яким надаються дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в постійне користування: 

 

№ 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. Управління міського 

господарства виконавчого 
комітету Мукачівської міської 

ради 

03344510 вул. Грушевського 
Михайла – 

Єпархіальна, б/н 

0,0647 Землі загального користування 
(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, 
вулиці, проїзди, шляхи, 

громадські пасовища, сіножаті, 
набережні, пляжі, парки, зелені 
зони, сквери, бульвари, водні 

об'єкти загального 
користування, а також інші 

землі, якщо рішенням 
відповідного органу державної 

влади чи місцевого 
самоврядування їх віднесено до 

земель загального 
користування)  

(18.00) 

сквер 

2. Управління міського 
господарства виконавчого 

комітету Мукачівської міської 

03344510 вул. Парканія Івана, 
б/н 

0,0790 Землі загального користування 
(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, 

Припарков
а зона 



ради вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, 
набережні, пляжі, парки, зелені 
зони, сквери, бульвари, водні 

об'єкти загального 
користування, а також інші 

землі, якщо рішенням 
відповідного органу державної 

влади чи місцевого 
самоврядування їх віднесено до 

земель загального 
користування)  

(18.00) 
3. Управління міського 

господарства виконавчого 
комітету Мукачівської міської 

ради 

03344510 вул. Мічуріна Івана, 
б/н 

0,1456 Землі загального користування 
(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, 
вулиці, проїзди, шляхи, 

громадські пасовища, сіножаті, 
набережні, пляжі, парки, зелені 
зони, сквери, бульвари, водні 

об'єкти загального 
користування, а також інші 

землі, якщо рішенням 
відповідного органу державної 

влади чи місцевого 
самоврядування їх віднесено до 

земель загального 
користування)  

(18.00) 

сквер 

4. Управління міського 
господарства виконавчого 

комітету Мукачівської міської 
ради 

03344510 вул. Зріні Ілони – 
вул. Окружна, б/н 

0,1520   Землі загального користування 
(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, 
вулиці, проїзди, шляхи, 

громадські пасовища, сіножаті, 
набережні, пляжі, парки, зелені 
зони, сквери, бульвари, водні 

об'єкти загального 

Зелена 
зона 



користування, а також інші 
землі, якщо рішенням 

відповідного органу державної 
влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до 
земель загального 

користування)  
(18.00) 

5. Управління міського 
господарства виконавчого 

комітету Мукачівської міської 
ради 

03344510 вул. Петкі 
Шандора, б/н 

0,1594   Землі загального користування 
(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, 
вулиці, проїзди, шляхи, 

громадські пасовища, сіножаті, 
набережні, пляжі, парки, зелені 
зони, сквери, бульвари, водні 

об'єкти загального 
користування, а також інші 

землі, якщо рішенням 
відповідного органу державної 

влади чи місцевого 
самоврядування їх віднесено до 

земель загального 
користування)  

(18.00) 

сквер 

6. Управління міського 
господарства виконавчого 

комітету Мукачівської міської 
ради 

03344510 вул. Зріні Ілони – 
вул. Драгоманова 

Михайла, б/н 

0,1818 Землі загального користування 
(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, 
вулиці, проїзди, шляхи, 

громадські пасовища, сіножаті, 
набережні, пляжі, парки, зелені 
зони, сквери, бульвари, водні 

об'єкти загального 
користування, а також інші 

землі, якщо рішенням 
відповідного органу державної 

влади чи місцевого 
самоврядування їх віднесено до 

сквер 



Секретар міської ради              Маняк І. Г. 

земель загального 
користування)  

(18.00) 
7. Управління міського 

господарства виконавчого 
комітету Мукачівської міської 

ради 

03344510 вул. Федорова 
Івана, б/н 

0,5304 Землі загального користування 
(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, 
вулиці, проїзди, шляхи, 

громадські пасовища, сіножаті, 
набережні, пляжі, парки, зелені 
зони, сквери, бульвари, водні 

об'єкти загального 
користування, а також інші 

землі, якщо рішенням 
відповідного органу державної 

влади чи місцевого 
самоврядування їх віднесено до 

земель загального 
користування)  

(18.00) 

Сквер біля 
дитячої 

художньої 
школи ім. 

М. 
Мункачі 

8. Управління міського 
господарства виконавчого 

комітету Мукачівської міської 
ради 

03344510 вул. Мічуріна Івана, 
б/н 

0,0327 Землі загального користування 
(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, 
вулиці, проїзди, шляхи, 

громадські пасовища, сіножаті, 
набережні, пляжі, парки, зелені 
зони, сквери, бульвари, водні 

об'єкти загального 
користування, а також інші 

землі, якщо рішенням 
відповідного органу державної 

влади чи місцевого 
самоврядування їх віднесено до 

земель загального 
користування)  

(18.00) 

Зелена 
зона 



ДОДАТОК 3 
до рішення 56 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
25.04.2019 р. №1373 

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. Приватне акціонерне 

товариство 
"Закарпаттяобленерго" 

 

00131529 Верді Джузеппе, 
4-1 

5 0,0063 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:005:0652 ЗТП-173 

2. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Окружна, 2-1 5 0,0046 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:009:0520 ЗТП-145 



3. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Коменського Яна 
Амоса, 4А-1 

5 0,0087 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:003:0915 ЗТП-104 

4. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Гуртова Олексія, 
29-1 

5 0,0054 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:011:0432 ЗТП-105 

5. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Толстого Льва, 
35-1 

5 0,0063 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:002:1178 ЗТП-124 

6. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Закарпатська, 4-1 5 0,0050 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:005:0653 ЗТП-131 



7. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Одеська, 1Б-1 5 0,0050 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:002:1179 ЗТП-134 

8. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Закарпатська, 4-
1А 

5 0,0053 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:005:0654 ЗТП-146 

9. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Миклухо-Маклая 
Миколи, 14-1 

5 0,0039 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:021:0184 ЗТП-148 

10. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Свято-
Михайлівська, 

12Б-1 

5 0,0067 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:005:0655 ЗТП-155 



11. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Франка Івана, 1/1-
1 

5 0,0064 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:006:0708 ЗТП-161 

12. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Апостола Данила, 
6А-1 

5 0,0053 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:002:1180 ЗТП-162 

13. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Духновича 
Олександра, 43-1 

5 0,0038 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:001:1349 ЗТП-174 

14. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Петефі Шандора, 
5-1 

5 0,0079 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:009:0521 ЗТП-176 



15. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Валленберга 
Рауля, 36-1 

5 0,0052 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:001:1347 ЗТП-178 

16. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 провулок Пасаж, 
4-1 

5 0,0074 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:001:1345 ЗТП-65 

 
 
Секретар міської ради                   Маняк І. Г.



ДОДАТОК 4 
до рішення 56 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
25.04.2019 р. №1373 

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. Ланьо Ірина 

Григорівна 
(…) Підопригори  б/н 0,0700 02.10 Для будівництва і 

обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку з об'єктами торгово-

розважальної та ринкової 
інфраструктури 

2. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Карпатська сіль" 

(…) Крилова Івана 92 0,0708 11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості 
 

3. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Карпатська сіль" 

(…) Крилова Івана 92 0,4621 11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості 
Секретар міської ради                   Маняк І. Г. 



ДОДАТОК 5 
до рішення 56 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
25.04.2019 р. №1373 

Підприємств, установ, організацій, яким надається земельна ділянка комунальної власності територіальної громади 
міста Мукачева 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 7 8 9 
1. Комунальне 

некомерційне 
підприємство «Центр 

первинної медико-
санітарної допомоги 

м. Мукачева» 

40390032 Франка Івана  65Р 0,3337 03.03 Для будівництва 
та обслуговування 
закладів охорони 

здоров’я та 
соціальної 
допомоги 

2110400000:01:006:0666 

2. Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
"Мукачівська 

центральна районна 
лікарня" 

01992831 Римського-
Корсакова 
Миколи 

24 0,8086 03.03 Для будівництва 
та обслуговування 
закладів охорони 

здоров’я та 
соціальної 
допомоги 

2110400000:01:004:0454 

3. Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
"Мукачівська 

центральна районна 
лікарня" 

01992831 Грушевського 
Михайла 

29 0,2264 03.03 Для будівництва 
та обслуговування 
закладів охорони 

здоров’я та 
соціальної 
допомоги 

2110400000:01:001:1287 

4. Комунальне 
некомерційне 

01992831 Пирогова 
Миколи 

8-13 5,1966  Для будівництва 
та обслуговування 

2110400000:01:001:1174 



підприємство 
"Мукачівська 

центральна районна 
лікарня" 

закладів охорони 
здоров’я та 
соціальної 
допомоги 

 
 
Секретар міської ради              Маняк І. Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 6 
до рішення 56 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

25.04.2019 р. №1373 

 
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 Свалявська, б/н 1,0000 

2. Мукачівська міська рада 2847315760 Толстого Льва, б/н 0,0252 

3. Мукачівська міська рада 2847315760 Крилова Івана, б/н 1,9000 

 
 
Секретар міської ради              Маняк І. Г. 


	Про встановлення меж землекористувань підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста Мукачева
	Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста Мукачева, яким надаються дозволи на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на ...
	Підприємств, установ та організацій, яким надаються дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування:
	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:
	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:
	Підприємств, установ, організацій, яким надається земельна ділянка комунальної власності територіальної громади міста Мукачева в постійне користування:
	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:

