
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 82 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.08.2020     Мукачево     №1996 

Про укладання договорів оренди землі комунальної власності 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
 

Розглянувши клопотання підприємств, установ, організацій, суб’єктів 
підприємницької діяльності, відповідно до статей 12, 122, 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 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 депутатської комісії з питань комунальної власності та 
земельних відносин (протокол №73 від 04.08.2020 р.,  
17.08.2020 р., 18.08.2020 р., 19.08.2020 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 в оренду земельні ділянки комунальної власності Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади в особі Мукачівської міської ради - 
згідно додатку 1 до цього рішення. 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду - згідно додатку 2 до цього рішення. 

3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду та передати земельні ділянки в оренду - згідно додатку 3 до цього 
рішення. 

4. Дозволити розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах суперфіцію - згідно додатку 4 до цього рішення. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) - згідно додатку 5 
до цього рішення. 
 6. Припинити дію Договору оренди земельної ділянки за взаємною 
згодою сторін, укладеного між Мукачівською міською радою та ТОВ «Барва», 
зареєстрованого 16.09.2010р., беручи до уваги заяву ТОВ «Барва» №13 від 
05.03.2020р., уповноважити Мукачівського міського голову на розірвання 
договору оренди земельної ділянки комунальної власності територіальної 



громади міста Мукачева, розташованої в м. Мукачево по вул. Масарика 
Томаша, 11к, площею 0,6040 га (кадастровий номер: 2110400000:01:005:0400) 
за цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості» (КВЦПЗ 11.02), укладеного з ТОВ 
«Барва» та підписання акту приймання-передавання земельної ділянки.  

7. 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. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради 
Буднік В. та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та 
земельних відносин. 

 
  

Міський голова                                          А. БАЛОГА 
 



ДОДАТОК 1 

до рішення 82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 20.08.2020 р. №1996 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян, яким надаються в оренду 
земельні ділянки комунальної власності Мукачівської міської об'єднаної 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.  ТзОВ 

«БУДМЕДІНДУСТРІЯ» 

33102221 м. Мукачево 

вул. 
Великогірна, 

40 Б 

0,1719 Для експлуатації та 
догляду за 

гідротехнічними, 
іншими 

водогосподарськими 
спорудами  
і каналами 

 (10.04) 

5 2110400000:01:006:0594 - 

2. ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

 “КРОК” 

30381550 м. Мукачево, 
вул. Миру, 96 

0,1024 Для будівництва та 
обслуговування 

будівель закладів 
охорони здоров'я та 
соціальної допомоги 

(03.03) 

5 2110400000:01:001:1468 - 

 
Секретар міської ради                   І. МАНЯК 



ДОДАТОК 2 

до рішення 82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 20.08.2020 р. №1996 

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 

 

Номер 
будинку 

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки, га 

Код за 
КВЦПЗ 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Шіц Федір 

Франтішекович 
(…) м. Мукачево, вул. 

Крилова Івана 

92 0,1395 11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості 
2. Подоляк Андрій 

Андрійович 
(…) м. Мукачево, вул. 

Крилова Івана 

92 1,1480 11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості 
3. Ліхтей Євген  

Вікторович 
(…) м. Мукачево, вул. 

Крилова Івана 

92 0,0307 11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості 
4. Капустіна Віра 

Анатоліївна 
(…) м. Мукачево, вул. 

Крилова Івана 

92 0,0767 11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості 



5. Маняк Ольга  
Юріївна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Крилова Івана 

92 0,0276 11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості 
 
 
Секретар міської ради                          І. МАНЯК 

 



 
ДОДАТОК 3 

до рішення 82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 20.08.2020 р. №1996 

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 

Термін 
дії 

договору 
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. Ярослава 
Мудрого, 15-1 

 

5 0,0039 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(14.02) 

2110400000:01:001:1466 КТП-257 

2. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево, 
вул. Садова 

5 0,0037 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(14.02) 

2110400000:01:004:0516 КТП-87 

3. ГАРАЖНИЙ 
КООПЕРАТИВ 

"ПОЛІГОН-АВТО" 

40382744 м. Мукачево, 
вул. Франка 

Івана, б/н 

5 0,9464 Для колективного гаражного 
будівництва (02.06) 

2110400000:01:022:0506  

 
Секретар міської ради                   І. МАНЯК 



 
ДОДАТОК 4 

до рішення 82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 20.08.2020 р. №1996 

СПИСОК 

Підприємств, установ , організацій суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста Мукачева 
щодо надання дозволів на розробку проектів відведення земельних ділянок на умовах суперфіцію: 

 
№ п/п Прізвище, ім’я по 

батькові фізичної особи 
РНОКПП 

(код ЄДРПОУ) 
Адреса земельної 

ділянки 
Номер 

будинку 
Орієнтов
на площа 
земельної 
ділянки,.г

а 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки 
(Код) 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Невідомський  
Володимир 

Ростиславович 

(…) м. Мукачево  
вул. Ярослава  

Мудрого 

97/10 0,0107 02.01 Для будівництва і 
обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і 

споруд  
(присадибна ділянка) 

 
 
Секретар міськради                І. МАНЯК 



ДОДАТОК 5 

до рішення 82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 20.08.2020 р. №1996 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на території міста Мукачева, 
яким затверджується технічна документація  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 

Площа 
земельної 
ділянки, 

га 

Цільове призначення 
земельної ділянки (код 

за КВЦПЗ) 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Примітк
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  ТзОВ «ПЕРСПЕКТИВА» 30225054 м. Мукачево 

вул. Берегівська, 
55 

0,7388 Для розміщення та 
експлуатації основних, 

підсобних і 
допоміжних будівель 

та споруд підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої промисловості 

(11.02) 

2110400000:01:002:1286 - 

 
 

Секретар міськради                І. МАНЯК 
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