
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 80 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
25.06.2020     Мукачево     №1937 

Про надання права постійного користування земельними ділянками на 
території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
 

Розглянувши клопотання підприємств, установ, організацій та суб’єктів 
підприємницької діяльності, відповідно до статей 12, 92, 122, 141, 142  
Земельного кодексу України, Законів України "Про землеустрій", "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 дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в постійне користування - згідно додатку 1. 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування та надати в постійне користування земельну ділянку - 
згідно додатку 2. 

3.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
зв’язку з уточненням конфігурації земельної ділянки без зміни її площі- згідно 
додатку 3. 

4. Припинити право постійного користування земельною ділянкою ТОВ 
“Мукачівський консервний завод” комунальної власності Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на підставі заяви №01-34/264 від 
11.03.2020р. про добровільну відмову від права постійного користування 
земельною ділянкою, розташованою в м. Мукачево по вул. Ужгородська, 192, 
відповідно до державного акту про право постійного користування земельною 
ділянкою серія ЗК №014-00042 від 22.05.1995 р., загальною площею 7,4999 га 
наданої для виробничої діяльності. 

5. 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. 

6. 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. №1937 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, яким надається дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 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 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 
1.  РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА 

ГРОМАДА СВ. АПОСТОЛІВ ПЕТРА І 
ПАВЛА М. МУКАЧЕВО  
(МКР «БОРОКТЕЛЕП») 

 

37713458 м. Мукачево, 
вул.  

Штефана 
Августина  

б/н 0,0034 03.04 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

громадських та релігійних 
організацій 

- 

2. Комунальне некомерційне підприємство 
“Центр первинної  медико-санітарної 

допомоги Мукачівської міської 
об`єднаної  територіальної громади” 

 

40390032 м. Мукачево, 
вул. Франка 

Івана 

152 0,0500  Для будівництва  та 
обслуговування  будівель  
закладів охорони здоров`я  

та соціальної допомоги 

- 

 
 

Секретар міської ради                                             І. МАНЯК 
 
 
 
 
 



 

ДОДАТОК 2 

до рішення 80 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

25.06.2020 р. №1937 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, яким затверджується проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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. Управління міського 

господарства 

03344510 м. Мукачево, 
площа 

Паланок 

б/н 0,3854 18.00 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 

2110400000:01:011:0447 



влади чи 
місцевого 

самоврядування їх 
віднесено до 

земель загального 
користування)  

 
2. Управління міського 

господарства 

03344510 м. Мукачево, 
вул. Парканія 

Івана 

б/н 0,0790 18.00 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)  

 

2110400000:01:011:1414 

3. Управління міського 
господарства 

03344510 м. Мукачево, 
вул. 

б/н 0,0647 18.00 Землі загального 
користування 

2110400000:01:011:1413 



Грушевського 
Михайла-

Єпархіальна 

(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)  

 
4. Управління міського 

господарства 

03344510 м. Мукачево, 
вул. Мічуріна 

Івана 

б/н 0,0327 18.00 Землі загального 
користування 

(землі будь-якої 
категорії, які 

використовуються 
як майдани, 

вулиці, проїзди, 
шляхи, громадські 

пасовища, 
сіножаті, 

набережні, пляжі, 

2110400000:01:002:1241 



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)  

 
5. Управління міського 

господарства 

03344510 м. Мукачево, 
вул. Зріні 

Ілони - вул. 
Окружна 

б/н 0,1520 18.00 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 

2110400000:01:009:0542 



влади чи 
місцевого 

самоврядування їх 
віднесено до 

земель загального 
користування)  

 
 
 

Секретар міської ради                                             І. МАНЯК 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ДОДАТОК 3 

до рішення 80 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

25.06.2020 р. №1937 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, яким надається дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в зв’язку з уточненням конфігурації 

земельної ділянки без зміни її площі: 
 

№ 
п/п 

Назва юридичної 
особи 

Код 
ЄДРПОУ 

Адреса 
земельної 
ділянки 

Номер 
будинку 

Площа 
земельної 
ділянки,га 

Код 
КВЦПЗ     

Цільове призначення земельної ділянки, 
кадастровий номер  

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 
1.  МУКАЧІВСЬКА 

РАЙОННА РАДА  
25447423 м. Мукачево, 

вул. Штефана 
Августина  

21 0,4470 03.01 2110400000:01:001:0707 
Для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та 

місцевого самоврядування 

- 

 
 

Секретар міської ради                                             І. МАНЯК 
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