
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 55 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.03.2019 р.                    Мукачево    №1352 
 

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 №49 від 25.03.2019 р.; 
26.03.2019 р.; 27.03.2019 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. Продовжити дію договорів оренди земельних ділянок комунальної 

власності територіальної громади міста Мукачева - згідно додатку 3. 
4. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду - згідно додатку 4 до цього рішення. 
5. Надати в оренду земельні ділянки комунальної власності 

територіальної громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради - 
згідно додатку 5. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки житлової та громадської забудови за адресою: 
м. Мукачево, вул. Набережна, б/н, площею 0,0086 га; цільове призначення: для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (кадастровий номер: 2110400000:01:023:0590). 



7. Уповноважити державного реєстратора зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності територіальної 
громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради на земельну ділянку 
комунальної форми власності, яка розташована в м. Мукачево по вул. 
Набережна, б/н (кадастровий номер: 2110400000:01:023:0590), площею 0,0086 
га; цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

8. 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. 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Мукачівській міській 
раді Закарпатської області земельних ділянок комунальної власності, які 
підлягають продажу у власність на земельних торгах у формі аукціону – для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території м. Мукачево,              
вул. Червоногірна, б/н (в районі відрізку траси Київ-Чоп, яка проходить через 
м. Мукачево: від вул. Ужгородської до вул. Данила Галицького – з правої 
сторони траси при руху в напрямку м. Львів), а саме: 

земельна ділянка №1: площею 1,2634га,  кадастровий номер 
2110400000:01:014:0358 з подальшим відшкодуванням втрат 
сільськогосподарського  виробництва переможцем аукціону у сумі 80501,95грн. 
(вісімдесят тисяч п’ятсот одна грн. 95 коп.); 

земельна ділянка №2: площею 3,7423 га, кадастровий номер 
2110400000:01:015:0182 з подальшим відшкодуванням втрат 
сільськогосподарського  виробництва переможцем аукціону у сумі 
202324,37грн. (двісті дві тисячі триста двадцять чотири грн. 37 коп.); 

земельна ділянка №3: площею 3,4085 га, кадастровий номер 
2110400000:01:015:0180 з подальшим відшкодуванням втрат 
сільськогосподарського  виробництва переможцем аукціону у сумі 
217184,49грн. (двісті сімнадцять тисяч сто вісімдесят чотири грн. 49 коп.); 

земельна ділянка №4: площею 0,8300 га, кадастровий номер 
2110400000:01:015:0178 з подальшим відшкодуванням втрат 
сільськогосподарського  виробництва переможцем аукціону у сумі 52886,35грн. 
(п'ятдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят шість грн. 35 коп.); 

земельна ділянка №5: площею 1,3450 га, кадастровий номер 
2110400000:01:015:0179 з подальшим відшкодуванням втрат 
сільськогосподарського  виробництва переможцем аукціону у сумі 72716,32грн. 
(сімдесят дві тисячі сімсот шістнадцять грн. 32 коп.); 

земельна ділянка №6: площею 0,7670 га, кадастровий номер 
2110400000:01:015:0181 з подальшим відшкодуванням втрат 
сільськогосподарського  виробництва переможцем аукціону у сумі 41467,22грн. 
(сорок одна тисяча чотириста шістдесят сім грн. 22 коп.).  

10. Надати Управлінню комунальної власності та архітектури 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради дозвіл на організацію 
проведення комплексу робіт з проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

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


розташованих у м. Мукачево по вул. Червоногірній, б/н і які підлягають 
продажу на земельних торгах у формі аукціону. 

11. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності - згідно 
додатку 6.  

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 цільове 
призначення якої для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 
03.07 згідно КВЦПЗ); площею 0,0100 га; кадастровий номер: 
2110400000:01:004:0458, яка розташована за адресою: м. Мукачево, вул. Стуса 
Василя, б/н.  

13. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
комунальної власності, яка підлягає продажу у власність на земельних торгах у 
формі аукціону: 

13.1. земельна ділянка площею 100 кв. м., цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташована на території м. 
Мукачева, по вул. Стуса Василя, б/н, Закарпатської області, кадастровий номер: 
2110400000:01:004:0458. 

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

14.1. земельна ділянка площею 100 кв. м., цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташована на території м. 
Мукачева, по вул. Стуса Василя, б/н, Закарпатської області, кадастровий номер: 
2110400000:01:004:0458 – у сумі 101568,00 грн. (Сто одна тисяча п’ятсот 
шістдесят вісім грн. ), що становить 1015,68 грн. за 1 кв. м.; 

15. Продати вільну від забудови: 
15.1. земельну ділянку площею 100 кв. м., цільове призначення: для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташована на території м. 
Мукачева, по вул. Стуса Василя, б/н, Закарпатської області, кадастровий номер: 
2110400000:01:004:0458, прийнявши її стартову ціну 101568,00 грн. (Сто одна 
тисяча п’ятсот шістдесят вісім грн..), що становить 1015,68 грн. за 1 кв. м. 

16. 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. 

17. Встановити по лоту №1 згідно з додатком 7 та додатком 8: 
17.1. Стартову ціну лота №1 у розмірі 101568,00 грн. (Сто одна тисяча 

п’ятсот шістдесят вісім грн.), що становить 1015,8 грн. за 1 кв. м. 
17.2. Крок земельних торгів у розмірі 5 відсотків стартової ціни 

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

ціни земельної ділянки. 
18. 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. 



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

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

21. 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. 

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



ДОДАТОК 1 
до рішення 55 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
28.03.2019 р. №1352 

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 Духновича 
Олександра,93-3 

5 0,0088 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:004:0463 ЗТП-116 

2. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Духновича 
Олександра,1-1 

5 0,0096 Для розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії  

(14.02) 

2110400000:01:001:1318 ЗТП-2 

Секретар міської ради                   Маняк І. Г.



 
ДОДАТОК 2 

до рішення 55 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання 

28.03.2019 р. №1352 
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. Мукачівське міське комунальне 

підприємство «Ремонтно-
будівельне управління» 

34850918 Валленберга Рауля, 
52 

0,1135 Для будівництва та 
обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування 
(03.12) 

- 

2. Управління міського 
господарства виконавчого 

комітету Мукачівської міської 
ради 

03344510 площа Паланок, б/н 0,3854 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)  

зелена зона 
поблизу 
храму 



 
 
Секретар міської ради              Маняк І. Г. 
 
 

(18.00) 
3. Управління міського 

господарства виконавчого 
комітету Мукачівської міської 

ради 

03344510 вул. Парканія Івана, 
б/н 

2,3037 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) 

парк ім. 
Андрія 

Кузьменка 

4. Управління міського 
господарства виконавчого 

комітету Мукачівської міської 
ради 

03344510 вул. Графа фон 
Шенборна, б/н 

1,0570 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) 

територія 
бувшого 

кладовища 



 
ДОДАТОК 3 

до рішення 55 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання 

28.03.2019 р. №1352 
 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста Мукачева, 
яким продовжується строк дії договорів оренди земельних ділянок 

 
№ п/п Назва юридичної особи Ідентифікаційн

ий код .код 
ЄДРПОУ 

Адреса  земельної 
ділянки 

Номер 
будинку 

Площа 
земельної 
ділянки,га  

Цільове 
призна
чення 

земельн
ої 

ділянки 
(Код)          

Термін 
дії 

договор
у 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Закарпатська обласна 
федерація з греко-
римської боротьби 

25437028 Токаря Михайла 73А 0,0684 07.02 5 років 2110400000:01:005:0214 
Для будівництва та обслуговування 
об'єктів фізичної культури та 
спорту 

 
 
 
Секретар міської ради              Маняк І. Г. 
 
 

 
 
 



 
ДОДАТОК 4 

до рішення 55 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання 

28.03.2019 р. №1352 
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. Мукачівський 

районний 
відокремлений 

підрозділ громадської 
організації 

«Товариство 
угорської культури 

Закарпаття» 

37957991 Кошута 
Лайоша 

1 0,0422 03.04 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

громадських та релігійних 
організацій 

 
 
Секретар міської ради                   Маняк І. Г. 
 
 

 
 

 



 
ДОДАТОК 5 

до рішення 55 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання 

28.03.2019 р. №1352 
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. Мотринець Золтан 

Золтанович 
(…) Філатова 

Володимира, 
1А 

0,0654 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

закладів охорони 
здоров’я та соціальної 

допомоги (03.03) 

5 2110400000:01:023:0532 

 
             Секретар міської ради              Маняк І. Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ДОДАТОК 6 

до рішення 55 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання 

28.03.2019 р. №1352 
СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій суб′єктів підприємницької діяльності та громадян, яким надаються дозволи на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної 

власності: 
№ п/п Прізвище, ім’я по 

батькові фізичної 
особи  

РНОКПП 
(код 
ЄДРПОУ) 

Адреса земельної 
ділянки, м. 
Мукачево 

Орієнтовна площа 
земельної ділянки,га  

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки (Код)          

Цільове призначення 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Мукачівська міська 

рада 
38625180 Червоногірна, б/н 0,8300 03.07 2110400000:01:015:0178 

Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі 
 
 
 

             Секретар міської ради              Маняк І. Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 7 
до рішення  55 сесії 
Мукачівської міської ради 
7 скликання 
від 28.03.2019 року №1352 

 
 

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. 
Стуса Василя, б/н 

0,0100 2110400000:01:004:0458 
землі житлової та 

громадської 
забудови 

для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі 
(03.07) 

Продаж у власність 

                        
 

Секретар міської ради            І. Маняк 
 
 

 
 
 



 
Додаток 8 
до рішення 55 сесії 
Мукачівської міської ради 
7 скликання 
від  28.03.2019 року №1352 

 
 

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. 
Стуса Василя, б/н 

0,0100 101568,00 101568,00 5078,40 5078,40 

 
 

                 Секретар міської ради            І. Маняк 
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