
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 74 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.02.2020     Мукачево     №1817 

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

Розглянувши клопотання підприємств, установ, організацій, суб’єктів 
підприємницької діяльності,  відповідно до статей 12, 92, 141, 122, 186, 186 – 1 
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 №67 від 17.02.2020 р.; 18.02.2020 р.; 19.02.2020 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 постійне користування - згідно додатку 1. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 

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 74 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання 

20.02.2020р. №1817 
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. ОБ'ЄДНАННЯ 

СПІВВЛАСНИКІВ 
БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «НАШ ДІМ-13» 

43297107 м. Мукачево, 
вул.  

26 Жовтня 

13 0,2500 02.03 Для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

- 

2. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 м. Мукачево, 
пл.  

Кирила і 
Мефодія 

б/н 0,0083 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)  

Зелена зона 
біля 

кінотеатру 
«Перемога» 0,0148 

0,0015 

0,0018 



3. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 м. Мукачево, 
пл.  

Кирила і 
Мефодія 

б/н 0,1074 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) 

Зелена зона 

4. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 м. Мукачево, 
пл.  

Духновича 
Олександра 

б/н 0,0377 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) 

Зелена зона 

0,0016 

0,0031 

0,0035 

0,0067 
 

0,0076 

5. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 м. Мукачево, 
вул.  

Грушевського 
Михайла – 

вул. Ринкова 

б/н 0,0077 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 

Зелена зона 



самоврядування їх віднесено до земель 
загального користування) 

 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 

Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

 
 
 
 
 

03344510 

 
 
 
 
 

м. Мукачево, 
вул.  

Федорова 
Івана 

 
 
 
 
 

б/н 

 
 
 

0,0020 

 
 
 
 
 

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) 

 
 
 
 
 

Зелена зона 
0,0011 

 

0,0096 

0,0104 
 

0,0015 
 

0,0029 
 

0,0136 

0,0021 
 

0,0011 
 

0,0011 
 



0,0056 
 

0,0022 
 

0,0067 

0,0005 

 
Секретар міської ради                                       І. МАНЯК 
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