
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 80 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
25.06.2020     Мукачево     №1940 

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 №71 від 19.06.2020 р., 22.06.2020 р., 23.06.2020 
р., 24.06.2020 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 дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - 
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. Надати дозвіл ПАТ «Закарпаттяобленерго» на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання орендованих 
земельних ділянок комунальної власності за адресою м. Мукачево, пл. Кирила і 
Мефодія, цільове призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 
енергії для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії а саме: 

- площею 0,0049 га (кадастровий номер – 2110400000:01:001:1358); 
- площею 0,0030 га (кадастровий номер – 2110400000:01:001:1419). 
4. Надати дозвіл на розробку технічної документації по інвентаризації 

земельних ділянок, які знаходяться на території міста Мукачева – згідно 
додатку 3 до цього рішення. 

5. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду та передати земельні ділянки в оренду - згідно додатку 4. 

6. Згідно пункту 38. Договору оренди земельної ділянки, укладеного між 
Мукачівською міською радою та Савко Н. М., зареєстрованого 31.12.2014р., 



беручи до уваги заяву гр. Савко Н. М. №Ч-1706/07-17 від 01.06.2020р., 
уповноважити Мукачівського міського голову на розірвання договору оренди 
земельної ділянки комунальної власності Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади, розташованої в м. Мукачево площа Кирила і Мефодія, 
27А (кадастровий номер: 2110400000:01:001:1143). 

7. Надати в оренду земельні ділянки комунальної власності Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади в особі Мукачівської міської ради - 
згідно додатку 4 до цього рішення. 

8. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
об`єднання або поділу земельної ділянки комунальної власності - згідно 
додатку 5 до цього рішення 

9. 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. 

10. 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 80 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 25.06.2020 р. №1940 

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 

 

Номер 
будинку 

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки, га 

Код за 
КВЦПЗ 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Товариство  

з обмеженою 
відповідальністю  

“ТОРГАВТОТРАНС” 

01547097 м. Мукачево  
вул. Пряшівська 

1 0,6091 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 2 

до рішення 80 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 25.06.2020 р. №1940 

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. Приватне акціонерне 

товариство 
"Закарпаттяобленерго" 

 

00131529 м. Мукачево, 
існуюча лінія 

електропередачі 

 220 КВ «Мукачево-
Хуст» 

опора 
№61 

0,0120 14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

2. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево, 
існуюча лінія 

електропередачі 
 220 КВ «Мукачево-

Хуст» 

опора 
№62 

0,0087 14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

3. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево, 
існуюча лінія 

електропередачі  
220 КВ «Мукачево-

Хуст» 

опора 
№63 

0,0087 14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

4. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево, 
існуюча лінія 

електропередачі  
220 КВ «Мукачево-

Хуст» 

опора 
№66 

0,0090 14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 



5. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево, 
існуюча лінія 

електропередачі 
 220 КВ «Мукачево-

Хуст» 

опора 
№67 

0,0097 14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

6.  ТзОВ «А ПРОД-ТРЕЙД» 39414057 м. Мукачево 
 вул. Крилова Івана 

92 0,5600 11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості 
 

7. Рипич Володимир 
Михайлович 

Зийнич Оксана  
Вадимівна 

 

(…) м. Мукачево  
вул. Франка Івана 

126 

прим. 2 

0,0117 03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

 

8.  Данканич Катерина 
Михайлівна 

(…) м. Мукачево  
вул. Крилова Івана 

92 0,3116 11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості 
 

9.  Лемак Василь Васильович (…) м. Мукачево  
вул. Шерегіїв братів 

11А 1,9000 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 80 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 25.06.2020 р. №1940 

 
 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 

Орієнтовна площа 
земельної ділянки, га 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки (код за 

КВЦПЗ) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Мукачівська міська 

рада 

38625180 м. Мукачево, 
 вул. Свиди Василя, б/н 

3,0000 10.01 
Для 

експлуатації та 
догляду за 
водними 
об'єктами 

- 

 
 

Секретар міської ради                   І. МАНЯК  
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 4 

до рішення 80 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 25.06.2020 р. №1940 

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 с. Нове 
Давидково, в 

межах 
населеного 

пункту 

5 0,0017 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(14.02) 

2122785800:10:102:0161 ЛЕП 
«Мукачево – 
Хуст 220кВ» 
опора №12 

2.  Ковач Ольга Іванівна (…) м. Мукачево 
 вул. 

Пряшівська, 9Е 

5 0,8595 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості; 
(11.02) 

2110400000:01:006:0734 - 

3. Яблонська Єва 
Карлівна 

(…) м. Мукачево 
площа  

Кирила і 
Мефодія,15/6 

5 0,0055 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі  
(03.07) 

2110400000:01:001:1453 - 

 
Секретар міської ради                   І. МАНЯК 



ДОДАТОК 5 

до рішення 80 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 25.06.2020 р. №1940 

 
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 

Приміт
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Розгау 

 Альберт Йосипович 

Мороз Лариса Степанівна 

(…) м. Мукачево 

площа Кирила і 
Мефодія, 27А 

 

0,0068 для будівництва та 
обслуговування 

будівель закладів 
побутового 

обслуговування  
(03.13) 

5 2110400000:01:001:1143 - 

 
Секретар міської ради                        І. МАНЯК 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ДОДАТОК 6 

до рішення 80 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 25.06.2020 р. №1940 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста Мукачева, 
яким надаються дозволи на розробку технічної документації щодо об`єднання або поділу земельної ділянки 

комунальної власності: 
 
№ 
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. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

 “КРОК” 
30381550 м. Мукачево 

вул. Миру 

96 0,4032 03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров`я 

та соціальної допомоги  

 
 
Секретар міської ради                          І. МАНЯК 
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	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:
	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, яким надаються в оренду земельні ділянки комунальної власності Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади:
	Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста Мукачева, яким надаються дозволи на розробку технічної документації щодо об`єднання або поділу земельної ділянки комунальної власності:

