
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 77 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.04.2020     Мукачево     №1890 

Про укладання та припинення 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 №69 від 21.04.2020 р., 22.04.2020 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. Згідно пункту 33. Договору оренди земельної ділянки, укладеного між 
Новодавидківською сільською радою та Матковський О. А., зареєстрованого 
01.07.2017р., беручи до уваги заяву гр. Матковський О. А. №3428/0/99-20 від 
03.03.2020р., уповноважити Мукачівського міського голову на розірвання 
договору оренди земельної ділянки комунальної власності Мукачівської  
міської об'єднаної територіальної громади, розташованої в с. Нове Давидково 
по вул. Конституції, 2А (кадастровий номер: 2122785800:10:101:0077). 

2. Згідно пункту 38. Договору оренди земельної ділянки, укладеного між 
Павшинською сільською радою та Пфайфер Г. Ю., зареєстрованого 
14.04.2016р., беручи до уваги заяву гр. Пфайфер Г. Ю. №1242/0/109-20 від 
17.04.2020р., уповноважити Мукачівського міського голову на розірвання 
договору оренди земельної ділянки комунальної власності Мукачівської  
міської об'єднаної територіальної громади, розташованої в с. Павшино по      
вул. Волошина, 29 (кадастровий номер: 2122786301:00:102:0033). 

3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду та передати земельні ділянки в оренду - згідно додатку 1. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки, яка знаходиться на території м. Мукачево згідно додатку 2. 

5. Надати в оренду земельні ділянки комунальної власності 
територіальної громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради - 
згідно додатку 3. 



6. 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. 

7. 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 77 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
23.04.2020 р. №1890 

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. Волошина 
Августина, 22-1 

5 0,0132 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової 

енергії (14.02) 

2110400000:01:002:1254 ЗТП-77 

2. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево,  
вул. Росвигівська, 

17Б-1 

5 0,0240 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової 

енергії (14.02) 

2110400000:01:003:0975 ЦРП-18 

3. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево,  
вул. Маргітича 

Івана, 45-1 

5 0,0053 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової 

енергії (14.02) 

2110400000:01:002:1255 ЗТП-80 

4. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево, вул. 
Габермана 

Самуїла, 4-1 

5 0,0029 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової 

енергії (14.02) 

2110400000:01:001:1432 ЗТП-89 

5. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево,  
вул.  

Хмельницького 
Богдана, 71-1 

5 0,0068 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової 

2110400000:01:005:0691 ЗТП-40 



енергії (14.02) 

6. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево,  
вул.  Павлова 

Івана академіка, 
49-1 

5 0,0058 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової 

енергії (14.02) 

2110400000:01:001:1431 ЗТП-230 

7. ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СТАРОВИННИЙ 

ЗАМОК" 

32119826 м. Мукачево 
 вул. 

Масарика Томаша, 
б/н  

5 0,5016 Для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі 

(03.07) 

2110400000:01:021:0204 Затвердити 
розрахунок розміру 
втрат сіль-
ськогосподарського 
виробництва, 
спричинених 
вилученням 
земельної ділянки 
сільськогосподарськ
ого призначення для 
потреб, не 
пов’язаних із 
сільськогосподарськ
им виробництвом, в 
сумі 28325,59 грн. 
розрахований  
інженером-
землевпорядником 
Сентімрей Н.В. та 
зобов’язати 
орендаря 
забезпечити сплату 
відшкодування 
втрат. 

  
8.  Ільницька Ірина 

Григорівна 
(…) м. Мукачево, вул. 

Федорова Івана, 6 
5 0,0037 Для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі 
(03.07) 

2110400000:01:001:1425 - 

 
 
Секретар міської ради                                     І. МАНЯК 

 
 



ДОДАТОК 2 
до рішення 77 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
 23.04.2020 р. №1890 

         СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності, яким затверджується технічна 
документація із землеустрою з інвентаризації земельної ділянки: 

 

№ 
п/
п 

Прізвище, ім’я 
по батькові 

фізичної 
особи/назва 
юридичної 

особи 

РНОКП
П / код 

ЄДРПОУ 

Адреса 
земельної 
ділянки 

 

Орієнтовн
а площа 

земельної 
ділянки, 

га 

Цільове призначення земельної 
ділянки, КВЦПЗ Кадастровий номер Примітка 

1 2 3 4 5    
1. Мукачівська 

міська рада 
38625180 м. Мукачево,  

вул. Масарика 
Томаша, б/н 

0,8587 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (11.02) 

2110400000:01:005:0697 - 

 
 

Секретар міської ради                          І. МАНЯК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 3 
до рішення 77 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
 23.04.2020 р. №1890 

СПИСОК 

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

№ 
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 

догово
ру, 

років 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 
«КАЛЬМІУС 1» 

42686290 м. Мукачево, вул. 
Графа Фон 
Шенборна, 

 108 

0,2250 Для будівництва та 
обслуговування 

будівель торгівлі 
(03.07) 

5 2110400000:01:012:0610 - 

2. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«КАЛЬМІУС 1» 

42686290 м. Мукачево, вул. 
Пряшівська, 2-Б 

0,3261 Для будівництва та 
обслуговування 

будівель торгівлі 
(03.07) 

5 2110400000:01:006:0277 - 

3. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«КАЛЬМІУС 1» 

42686290 м. Мукачево, вул. 
Данила 

Галицького, 100 

0,3000 Для будівництва та 
обслуговування 

будівель торгівлі 
(03.07) 

5 2110400000:01:016:0312 - 

4.  Поп Олександр 
Олександрович 

(…) с. Павшино 
вул. Волошина, 29 

0,2319 Для розміщення та 
експлуатації 

основних, 
підсобних і 
допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої 

5 2122786301:00:102:0033 Встановити 3 % 
орендної плати від 

нормативної 
грошової оцінки 

земельної ділянки 



промисловості 
(11.02) 

 
Секретар міської ради                          І. МАНЯК 
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