
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 76 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
26.03.2020     Мукачево     №1860 
 

Про встановлення меж землекористувань підприємств, установ, 
організацій, суб’єктів підприємницької діяльності та громадян на 
землях Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
 

Розглянувши клопотання підприємств, установ, організацій, суб’єктів 
підприємницької діяльності, відповідно до статей 12, 122, 123, 124, 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 №68 від 24.03.2020 р.,25.03.2020 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. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду та передати земельні ділянки в оренду - згідно додатку 1. 

2. Надати дозволи на розробку технічної документації по інвентаризації 
земельних ділянок, які знаходяться на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади – згідно додатку 2 до цього рішення. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки, яка знаходиться на території м. Мукачево згідно додатку 3. 

4. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду - згідно додатку 4 до цього рішення. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо зміни 
конфігурації орендованої земельної ділянки без зміни її площі – згідно додатку 
5. 

6. Припинити дію договору оренди земельної ділянки, укладеного між 
Новодавидківською сільською радою та ПП "Рамзес" зареєстрованого 
04.10.2007р. шляхом його розірвання (підстава  заява директора ПП "Рамсез"   
Л. Купріянової № 04 від 24.12.2019 р. пункту 12.3 Договору оренди земельної 



ділянки) та уповноважити Мукачівського міського голову на укладання 
додаткової угоди з припинення договору оренди земельної ділянки шляхом 
його розірвання розташованої по вул. Конституції, б/н в с. Нове Давидково 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, площею 0,0500 га, 
кадастровий номер 2122785801:00:011:0100 за цільовим призначенням «для 
розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій» (КВЦПЗ 13.01). 

7. На підставі заяви №2 від 20.03.2020 р. ТзОВ "Торг- Маркет" надати 
дозвіл на обмін земельними ділянками, які зареєстровані за Мукачівською 
міською радою земельні ділянки комунальної власності територіальної громади 
міста Мукачева, які розташовані в м. Мукачеві по вул. Набережна та вул. Бейли 
Бартока, б/н за кадастровим номером 2110400000:01:023:0643, загальною 
площею 0,0072 га, КВЦПЗ: 02.01 за цільовим призначенням «для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), кадастровим номером 2110400000:01:023:0644, 
загальною площею 0,0049 га, за цільовим призначенням «для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)», кадастровим номером 2110400000:01:023:0805, 
загальною площею 0,0134 га за цільовим призначенням «для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), кадастровим номером 2110400000:01:023:0583, 
загальною площею 0,0255 га за цільовим призначенням «для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)», кадастровим номером 2110400000:01:023:0806, 
загальною площею 0,0641 га за цільовим призначенням «для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), кадастровим номером 2110400000:01:023:0807, 
загальною площею 0,0363 га за цільовим призначенням «для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), кадастровим номером 2110400000:01:023:0642, 
загальною площею 0,0280 га за цільовим призначенням «для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) на земельні ділянки приватної власності, які розташовані 
в м. Мукачево по вул. Бартока Бейли, 23А за кадастровим номером 
2110400000:01:023:0603, загальною площею 0,0482 га за цільовим 
призначенням «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровим номером 
2110400000:01:023:0634, загальною площею 0,0328 га за цільовим 
призначенням «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровим номером 
2110400000:01:023:0611, загальною площею 0,0931 га за цільовим 
призначенням «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровим номером 
2110400000:01:023:0623, загальною площею 0,0304 га за цільовим 
призначенням «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 



8. Державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру земельні 
ділянки, зазначені в цьому рішенні - сформувати у вигляді файла формату XML 
у кодуванні Unicode (UTF-8), оприлюднити відомості про кадастрові номери 
земельних ділянок на офіційному веб-сайті Держгеокадастру за допомогою 
технологічних та програмних засобів Державного земельного кадастру. 

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               
В. Буднік та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та 
земельних відносин. 

  
Міський голова                                           А. БАЛОГА

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?nreg=1051-2012-%EF&find=1&text=%F4%E0%E9%EB&x=0&y=0#w13


ДОДАТОК 1 
до рішення 76 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
26.03.2020 р. №1860 

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. Павлова 

Івана 
академіка, 14-1 

5 0,0091 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової 

енергії (14.02) 

2110400000:01:001:1424 ЗТП-90 

2. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево,  
вул. Зріні 

Ілони, 16-1 

5 0,0087 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової 

енергії (14.02) 

2110400000:01:001:1420 ЗТП-86 

3. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево,  
вул. Недецеї 
Яноша, 23-1 

5 0,0104 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової 

енергії (14.02) 

2110400000:01:001:1423 ЗТП-91 

4. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево, 
площа Кирила і 

Мефодія, 1-1 

5 0,0030 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової 

енергії (14.02) 

2110400000:01:001:1419 ЗТП-165 

5. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево,  
вул.  Миру, 

151-1 

5 0,0074 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової 

2110400000:01:004:0465 ЗТП-4 



енергії (14.02) 

6. Горчак Михайло 
Васильович 

(…) м. Мукачево,  
вул.  Павлова 

Івана 
академіка, 33 

5 0,0034 Для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  

(03.07) 

2110400000:01:001:1426 - 

7. Мучичка Олег 
Михайлович 

(…) м. Мукачево,  
вул.  

Росвигівська, 
2А 

5 0,0937 Для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  

(03.07) 

2110400000:01:003:0889 - 

8. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево,  
вул.  Шепи 

Антона, 14-1 

5 0,0033 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової 

енергії (14.02) 

2110400000:01:020:0570 ЗТП-74 

9. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 м. Мукачево,  
вул.  Зріні 

Ілони, 173-1 

5 0,0196 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової 

енергії (14.02) 

2110400000:01:011:0451 ЦРП-17 

10
. 

Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево,  
вул. Мечникова 

Іллі, 19 
(РШ№82) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:003:0957 без права викупу 

11
. 

Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево, на 
розі вул. Данила 

Галицького-
Грабаря Ігоря, 

(РШ№75) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:016:1007 без права викупу 

12
. 

Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево,  
вул. 

Університетська, 
7Г  (РІШ № 9) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:023:0617 без права викупу 

13
. 

Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево,  
вул. 

Університетська,
7Г  (РІШ № 9 а) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:023:0618 без права викупу- 



14
. 

Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево,  
вул. 

Росвигівська, 38 
(РІШ № 58) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:003:0953 без права викупу- 

15
. 

Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево,  
вул. Осипенка 

Олександра, 39 б 
(РІШ № 67) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд 

телекомунікацій(13.01) 

2110400000:01:003:0952 без права викупу  

16
. 

Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево,  
вул. Осипенка 

Олександра, 35 б 
(РІШ № 78) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:003:0954 без права викупу  

17
. 

Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево,  
вул. Свято-

Миколаївська, 
27 (РІШ № 68) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:016:1011 без права викупу 

18
. 

Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево,  
вул. Гойди Юрія, 

1(РІШ № 59) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:003:0956 без права викупу  

19
. 

Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево,  
вул. 

Митрополита 
Володимира, 
(РІШ № 56) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:003:0955 без права викупу  

20 Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево,  
вул. 

Митрополита 
Володимира, 32 

(РІШ № 56а) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:003:0960 без права викупу  

21 Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево,  
вул. 

Росвигівська, 20 
(РІШ № 55) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:003:0951 без права викупу  

23 Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево,  
вул. 

Митрополита 
Володимира, 2 

(РІШ № 57) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:003:0964 без права викупу  
 



24 Публічне акціонерне 
товариство 

«Укртелеком»  

21560766 м. Мукачево,  
вул. 

Панфіловців, 2 
(РІШ № 7) 

5 0,0001 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2110400000:01:003:0950 без права викупу  
 

25 Дочірнє підприємство 
««ТУП УКРАЇНА» 

НІМЕЦЬКОЇ ФІРМИ 
ТУП Г.М.Б.Х.» 

32795143 с. Нове 
Давидково,  

вул. Духновича, 
13 «а» 

5 0,0534 Для розміщення та  експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 
підприємства і переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості (11.02) 

2122785800:10:102:0162 Затвердити 
розрахунок роз-міру 

втрат сіль-
ськогосподарського 

виробництва, 
спричинених 
вилученням 

земельної ділянки 
сільськогосподарськ
ого призначення для 

потреб, не 
пов’язаних із 

сільськогосподарськ
им виробництвом, в 

сумі 8307,87 грн. 
розрахований ДП 
«Закарпатський 

науково-дослідний 
та проект-ний 

інститут 
землеустрою»  та 

зобов’язати 
орендаря сплати  

26 Дубанич Еріка Іванівна (…) м. Мукачево, 
 вул. Вокзальна, 

2 

5 0,1724 Для розміщення та  експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 
підприємства і переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості (11.02) 

2110400000:01:002:1101 - 

27 ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ВФ УКРАЇНА" 

14333937 с. Нове 
Давидково,  

вул. Конституції, 
б/н 

49 0,0500 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

(13.01) 

2122785801:00:011:0100 - 

 
 

Секретар міської ради                   І. МАНЯК  



 
ДОДАТОК 2 

до рішення 76 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання 

26.03.2020 р. №1860 
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 Мукачівської 

міської об’єднаної територіальної громади: 
 

№ 
п/п 

Назва юридичної особи код ЄДРПОУ Адреса земельної ділянки, 
м. Мукачево 

Орієнтовна площа земельної ділянки, 
га 

1 2 3 4 5 
1. Мукачівська міська рада 38625180 с. Лавки,  

вул.  Миру, 2г 
2,5000 

2. Мукачівська міська рада 38625180 с. Нове Давидково,  
вул. Спортивна, 13  

2,000 

3. Мукачівська міська рада 38625180 м. Мукачево,  
вул. Беляєва Павла космонавта, б/н 

0,1000 

 
Секретар міської ради                               І. МАНЯК 

 
 
 



 
 

ДОДАТОК 3 
до рішення 76 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
26.03.2020 р. №1860 

         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. Свалявська, 
б/н 

1,1068 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (11.02) 

2110400000:01:005:0690 - 

 
 

Секретар міської ради                          І. МАНЯК 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ДОДАТОК 4 
до рішення 76 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
26.03.2020 р. №1860 

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. Лемак Василь Васильович (…) м. Мукачево 

пл. Кирила  і 
Мефодія 

7 прим. 1 0,3500 03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі 

 
 
Секретар міської ради                          І. МАНЯК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДОДАТОК 5 
до рішення 76 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
26.03.2020 р. №1860 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності на території міста Мукачева, яким 
затверджується технічна документація щодо зміни конфігурації орендованої земельної ділянки без зміни її площі: 

 
№ 

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 згідно 

КВЦПЗ) 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АВАНГАРД ЛЮКС"  

42395776 м. Мукачево 
вул. Миру, 11С 

0,0900 Для будівництва і 
обслуговування 

багатоквартирного житлового 
будинку з об'єктами торгово-

розважальної та ринкової 
інфраструктури 

02.10 

2110400000:01:001:1391 - 

 
Секретар міської ради                                  І. МАНЯК 
 
 


	Про встановлення меж землекористувань підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності та громадян на землях Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади
	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 дозволи на розробку технічної документації по інвентаризації земельних ділянок, які знаходяться на території Мукачівської міської об’єднаної територіа...
	Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності, яким затверджується технічна документація із землеустрою з інвентаризації земельної ділянки:
	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:
	Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності на території міста Мукачева, яким затверджується технічна документація щодо зміни конфігурації орендованої земельної ділянки без зміни її площі:

