
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  4 сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
28 січня 2021            Мукачево     №174 

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, 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 комісії з питань комунальної власності та земельних відносин 
(протокол №2 від 21.01.2021 р.; 25.01.2021 р.; 26.01.2021 р.; 27.01.2021 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. Надати в оренду земельну ділянку комунальної власності Мукачівської 
міської територіальної громади в особі Мукачівської міської ради - згідно 
додатку 3 до цього рішення. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо надання 
земельної ділянки в оренду - згідно додатку 4 до цього рішення. 

5. Припинити дію Договору оренди земельної ділянки, укладеного між 
Мукачівською міською радою та ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК «КИЇВ», зареєстрованого 22.11.2011р., у зв`язку з припиненням 
юридичної особи ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КИЇВ».  

6. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки - згідно додатку 5 до цього рішення. 

7. Державному реєстратору зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно право користування на зазначені в цьому рішенні 
земельні ділянки комунальної форми власності. 



8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради Блінова А. та 
постійну комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. 
  
Міський голова                                           А. БАЛОГА 
 



ДОДАТОК 1 

до рішення 4 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

 28.01.2021р. №174____ 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на землях Мукачівської 
міської територіальної громади, 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.  Варваринець Сергій 

Миколайович 

(…) м. Мукачево,  
вул. Пряшівська 

9 А 0,1095 11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості 
2.  Варваринець Сергій 

Миколайович 

(…) м. Мукачево,  
вул. Пряшівська 

9 А 0,0708 11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості 
3.  Гарагонич Ярослава 

Іванівна 

(…) м. Мукачево,  
вул. Миру 

7  
прим. 1 

0,0210 03.07 Для  
будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі 

4.  Ганькович Едуард 
Іжійович 

(…) м. Мукачево,  
вул. Пушкіна 
Олександра 

44 0,0065 03.07 Для  
будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі 



5.  Цап Віталій 
Васильович 

(…) м. Мукачево,  
вул. Закарпатська 

 

4 А 0,1000 03.07 Для будівництва  
та обслуговування  
будівель торгівлі  

 

6.  ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
«Мукачево  

р. -Берегово 4»  
№ 115 

 

(опора 1) 0,0076 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

7.  ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
«Мукачево  

р. -Берегово 4» 
№ 115 

 

(опора 2) 0,0059 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

8.  ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
«Мукачево  

р. -Берегово 4» 
№ 115 

 

(опора 3) 0,0059 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

9.  ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
«Мукачево  

р. -Берегово 4» 
№ 115 

 

(опора 4) 0,0060 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

10.  ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
«Мукачево  

р. -Берегово 4» 
№ 115 

 

(опора 5) 0,0007 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

11.  ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
«Мукачево  

р. -Берегово 4» 
№ 115 

 

(опора 6) 0,0007 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 



12.  ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
«Мукачево  

р. -Берегово 4» 
№ 115 

 

(опора 7) 0,0064 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

13.  ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
«Мукачево  

р. -Берегово 4» 
№ 115 

(опора 8) 0,0007 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

14.  ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
«Мукачево  

р. -Берегово 4» 
№ 115 

(опора 10) 0,0007 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

15.  ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
«Мукачево  

р. -Берегово 4» 
№ 115 

 

(опора 11) 0,0113 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

16.  ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
«Ужгород -
Мукачево» 

 

(опора  
130  

ЛЕП №109) 

0,0061 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

17.  ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
«Ужгород -
Мукачево» 

(опора  
131  

ЛЕП №109) 

0,0054 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

18.  ПрАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
«Ужгород -
Мукачево» 

 

(опора  
132 ЛЕП 

№109 
опора 1 

ЛЕП №117) 

0,0059 14.02 Для розміщення будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

 
 
Секретар міської ради                                        Я. ЧУБИРКО 
 



ДОДАТОК 2 

до рішення 4 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

 28.01.2021р. №174____ 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на території Мукачівської 
міської територіальної громади, 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. Приватне акціонерне 

товариство 
"Закарпаттяобленерго" 

 

00131529 м. Мукачево, 
вул. Франка 
Івана, 146-1, 

ЗТП-218 

5 0,0082 для розміщення, будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(14.02) 

2110400000:01:006:0765 - 

2. Ліхтей 
 Євген Вікторович 

(…) м. Мукачево, 
вул. Крилова 

Івана, 92 

5 0,0307 для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості  
(код 11.02) 

2110400000:01:007:0843 - 

 
 
  Секретар міської ради                                        Я. ЧУБИРКО 

 



ДОДАТОК 3 

до рішення 4 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

 28.01.2021р. №174____ 

СПИСОК 

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

 
№ 
п/
п 

Прізвище, ім’я по батькові 
фізичної особи, назва 

юридичної особи 

РНОКПП/ 
код 

ЄДРПОУ 

Адреса 
земельної 
ділянки 

Площа 
земельної 
ділянки, 

га 

Цільове призначення 
земельної ділянки (код 

за КВЦПЗ) 

Термі
н дії 

догов
ору, 
років 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Примітк
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «СПЕЦБУД 
МУКАЧЕВО» 

42594247 м. Мукачево 

вул. Пряшівська, 
5 Б 

1,8549 для розміщення та 
експлуатації 

основних, підсобних 
і допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої промисловості 

(код 11.02) 

5 2110400000:01:006:0505 - 

 
  Секретар міської ради                                        Я. ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 4 

до рішення 4 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

 28.01.2021р. №174____ 

СПИСОК 

Громадян на території Мукачівської міської територіальної громади, яким затверджується технічна документація із  
землеустрою щодо надання земельної ділянки в оренду : 

 
№ 

п/п 
Прізвище,  

ім’я, по батькові 
фізичної 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. Когуч  

Степан Андрійович 

(…) м. Мукачево, 
вул. Крилова 

Івана, 11 

5 0,1000 для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 
 (02.01) 

2110400000:01:007:0528 - 

 
 
  Секретар міської ради                                        Я. ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 5 

до рішення 4 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

 28.01.2021р. №174____ 

СПИСОК 

Громадян на території Мукачівської міської територіальної громади, яким затверджується технічна документація із  
землеустрою щодо надання земельної ділянки в оренду: 

 
№ 

п/п 
Прізвище,  

ім’я, по батькові фізичної 
особи/ 

РНОКПП / 
код 

ЄДРПОУ 

Адреса земельної 
ділянки 

Орієнтовною 
площею 

земельної 
ділянки, га 

Цільове призначення земельної ділянки 
(код згідно КВЦПЗ) 

Примітки 

1 2 3 4 6 7 9 
1. Управлінню міського 

господарства  
Мукачівської міської ради 

03344510 м. Мукачево,  
вул. Свалявська, 80 

0,0200 для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі 
 (03.07) 

- 

 
 
  Секретар міської ради                                        Я. ЧУБИРКО 
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