
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 78 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
21.05.2020     Мукачево     №1900 

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 №70 від 18.05.2020 р., 19.05.2020 р., 20.05.2020 
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 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. 

3. Надати в оренду земельні ділянки комунальної власності Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади в особі Мукачівської міської ради - 
згідно додатку 3. 

4. Згідно пункту 36 Договору оренди земельної ділянки, укладеного між 
Мукачівською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Перший КАРАТ», зареєстрованого 20.02.2020р., беручи до уваги заяву ТзОВ 
«Перший КАРАТ»  №Б-813/07-17 від 03.03.2020р., зважаючи на перехід права 
власності на нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці комунальної 
власності Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, від одного 
суб’єкта господарювання до іншого: 

уповноважити Мукачівського міського голову на розірвання договору 
оренди земельної ділянки комунальної власності Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади, розташованої в м. Мукачево по                          
вул. Берегівська, 70 (кадастровий номер: 2110400000:01:002:1215), укладеного з 
ТзОВ «Перший КАРАТ»  та підписання акту приймання-передавання земельної 
ділянки. 

5. Продовжити дію договору оренди земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади міста Мукачева - згідно додатку 4. 



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

 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 78 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 21.05.2020р. №1900 

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. УПРАВЛІННЯ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ 
РЕФОРМАТСЬКОЇ 

ЦЕРКВИ 

22113360 м. Мукачево 

пл. Паланок 

38 0,2118 02.01 Для будівництва та 
обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) 

2. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«ЗАКАРПАТ-МЕТАЛ» 

42656580 м. Мукачево 

вул. Крилова Івана 

92 0,6205 11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості 

3. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 

 

00131529 с. Дерцен б/н 0,0200 14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової 

енергії 
 
 
Секретар міської ради                          І. МАНЯК 
 

   



 
ДОДАТОК 2 

до рішення 78 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 21.05.2020р. №1900 

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. 
 

Строїн Володимир 
Михайлович 

Строїн Олена Іванівна 
 

(…) м. Мукачево,  
вул. Духновича 
Олександра, 16 

5 0,0097 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі (03.07) 

2110400000:01:001:1448 - 

2. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево,  
вул. Окружна, 

17А-1 

5 0,0147 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(14.02) 

2110400000:01:009:0545 ЦРП-6 

 
 

Секретар міської ради                   І. МАНЯК  
 
 
 
 

 



 
ДОДАТОК 3 

до рішення 78 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 21.05.2020р. №1900 

 
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) 

Термін 
дії 

договору
, років 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Поп Олександр 

Олександрович 

(…) с. Павшино 
вул. 

Волошина, 37 

0,0547 Для розміщення та 
експлуатації 

основних, підсобних і 
допоміжних будівель 

та споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої промисловості 

(11.02) 

5 2122786301:00:102:0037 Встановити 3 % 
орендної плати 
від нормативної 
грошової оцінки 

земельної 
ділянки 

2. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«АТБ-МАРКЕТ» 

30487219 м. Мукачево, 
вул. 

Берегівська, 
70 

0,2646 для будівництва та 
обслуговування 

будівель торгівлі  
(03.07) 

5 2110400000:01:002:1215 - 

 
Секретар міської ради                    І. МАНЯК 

 



 
ДОДАТОК 4 

до рішення 78 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 21.05.2020р. №1900 

 
СПИСОК 

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 Ідентифікацій

ний код .код 
ЄДРПОУ 

Адреса  земельної 
ділянки 

Номер 
будинк
у 

Площа 
земельної 
ділянки,г
а  

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. Рибачук Ріхард 
Валерійович 

(…) м. Мукачево, 
провулок Пасаж 

5 0,0079 03.07 5 років 2110400000:01:001:0383 
Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі 

 
Секретар міської ради                    І. МАНЯК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДОДАТОК 5 

до рішення 78 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

 21.05.2020р. №1900 

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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТБУД» 

33860485 м. Мукачево 
вул. 

Великогірна 

б/н 1,3880 02.03 Для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

 
 
Секретар міської ради                          І. МАНЯК 
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