
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 70 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.12.2019                         Мукачево    №1699 

Про встановлення меж землекористувань підприємств, установ, 
організацій, суб′єктів підприємницької діяльності на землях міста 
Мукачева, надання та припинення права постійного користування 
земельними ділянками 

 
Розглянувши клопотання підприємств, установ, організацій, суб’єктів 

підприємницької діяльності, відповідно до статей 12, 92, 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 №64 від 12.12.2019 р.;  
16.12.2019 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. Продовжити дію договорів оренди земельних ділянок комунальної 
власності територіальної громади міста Мукачева - згідно додатку 2. 

3. Надати в постійне користування земельну ділянку комунальної 
власності територіальної громади міста Мукачева - згідно додатку 3. 

4. У зв’язку з ліквідацією Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Мукачівспецбуд": 

припинити право постійного користування земельною ділянкою 
комунальної власності територіальної громади міста Мукачева, яка 
розташована в м. Мукачеві по вул. Пряшівська, 5; загальна площа: 0,2753 га; 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яке 
виникло на підставі державного акту на право постійного користування землею 
ІІ-ЗК №001590 від 29.08.1996р.  

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати 
земельну ділянку в оренду - згідно додатку 4. 

6. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду - згідно додатку 5 до цього рішення. 



7. Додаток 3 рішення 68 сесії 7 скликання Мукачівської міської ради від 
28.11.2019 року №1620 "Про встановлення меж землекористувань підприємств, 
установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на 
землях міста Мукачева, надання та припинення права постійного користування 
земельними ділянками» - визнати таким, що втратило чинність. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності за адресою: 
м. Мукачево, вул. Дулова Василя, 1Г-2, площею 0,0121 га; цільове призначення: 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії (кадастровий номер: 
2110400000:01:019:0186). 

9. Уповноважити державного реєстратора зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності територіальної 
громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради на земельну ділянку 
комунальної форми власності, яка розташована в м. Мукачево по вул. Дулова 
Василя, 1Г-2 (кадастровий номер: 2110400000:01:019:0186), площею 0,0121 га; 
цільове призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності за адресою: 
м. Мукачево, вул. Дулова Василя, 1Г-1, площею 0,0181 га; цільове призначення: 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії (кадастровий номер: 
2110400000:01:019:0187). 

11. Уповноважити державного реєстратора зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності територіальної 
громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради на земельну ділянку 
комунальної форми власності, яка розташована в м. Мукачево по вул. Дулова 
Василя, 1Г-1 (кадастровий номер: 2110400000:01:019:0187), площею 0,0181 га; 
цільове призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності за адресою: 
м. Мукачево, вул. Єлизавети королеви, 37-1, площею 0,0144 га; цільове 
призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 
(кадастровий номер: 2110400000:01:002:1236). 

13. Уповноважити державного реєстратора зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності територіальної 
громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради на земельну ділянку 
комунальної форми власності, яка розташована в м. Мукачево по вул. 
Єлизавети королеви, 37-1 (кадастровий номер: 2110400000:01:002:1236), 



площею 0,0144 га; цільове призначення: для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності за адресою: 
м. Мукачево, вул. Франка Івана, 45-1, площею 0,0214 га; цільове призначення: 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії (кадастровий номер: 
2110400000:01:005:0681). 

15. Уповноважити державного реєстратора зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності територіальної 
громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради на земельну ділянку 
комунальної форми власності, яка розташована в м. Мукачево по вул. Франка 
Івана, 45-1 (кадастровий номер: 2110400000:01:005:0681), площею 0,0214 га; 
цільове призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності за адресою: 
м. Мукачево, вул. Масарика Томаша, 1Ж-1, площею 0,0112 га; цільове 
призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 
(кадастровий номер: 2110400000:01:005:0682). 

17. Уповноважити державного реєстратора зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності територіальної 
громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради на земельну ділянку 
комунальної форми власності, яка розташована в м. Мукачево по вул. Масарика 
Томаша, 1Ж-1 (кадастровий номер: 2110400000:01:005:0682), площею 0,0112 
га; цільове призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії. 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності за адресою: 
м. Мукачево, провулок Франка Івана, 1Б-1, площею 0,0160 га; цільове 
призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 
(кадастровий номер: 2110400000:01:022:0487). 

19. Уповноважити державного реєстратора зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності територіальної 
громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради на земельну ділянку 
комунальної форми власності, яка розташована в м. Мукачево, провулок 
Франка Івана, 1Б-1 (кадастровий номер: 2110400000:01:022:0487), площею 
0,0160 га; цільове призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та 



обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії. 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності за адресою: 
м. Мукачево, вул. Набережна, 29Б-1, площею 0,0133 га; цільове призначення: 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії (кадастровий номер: 
2110400000:01:014:0366). 

21. Уповноважити державного реєстратора зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності територіальної 
громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради на земельну ділянку 
комунальної форми власності, яка розташована в м. Мукачево по вул. 
Набережна, 29Б-1 (кадастровий номер: 2110400000:01:014:0366), площею 
0,0133 га; цільове призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії. 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності за адресою: 
м. Мукачево, вул. Лінтура Петра, 1Ж-1, площею 0,0181 га; цільове 
призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 
(кадастровий номер: 2110400000:01:015:0186). 

23. Уповноважити державного реєстратора зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності територіальної 
громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради на земельну ділянку 
комунальної форми власності, яка розташована в м. Мукачево по вул. Лінтура 
Петра, 1Ж-1 (кадастровий номер: 2110400000:01:015:0186), площею 0,0181 га; 
цільове призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності за адресою: 
м. Мукачево, провулок Шевченка Тараса, 7-1, площею 0,0152 га; цільове 
призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 
(кадастровий номер: 2110400000:01:011:0444). 

25. Уповноважити державного реєстратора зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності територіальної 
громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради на земельну ділянку 
комунальної форми власності, яка розташована в м. Мукачево, провулок 
Шевченка Тараса, 7-1 (кадастровий номер: 2110400000:01:011:0444), площею 
0,0152 га; цільове призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії. 



26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності за адресою: 
м. Мукачево, вул. Мондич Олени, 2Б-1, площею 0,0265 га; цільове 
призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 
(кадастровий номер: 2110400000:01:019:0188). 

27. Уповноважити державного реєстратора зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності територіальної 
громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради на земельну ділянку 
комунальної форми власності, яка розташована в м. Мукачево, вул. Мондич 
Олени, 2Б-1 (кадастровий номер: 2110400000:01:019:0188), площею 0,0265 га; 
цільове призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії. 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності за адресою: 
м. Мукачево, вул. Мечникова Іллі, 16-1, площею 0,0184 га; цільове 
призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 
(кадастровий номер: 2110400000:01:003:0967). 

29. Уповноважити державного реєстратора зареєструвати в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності територіальної 
громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради на земельну ділянку 
комунальної форми власності, яка розташована в м. Мукачево, вул. Мечникова 
Іллі, 16-1 (кадастровий номер: 2110400000:01:003:0967), площею 0,0184 га; 
цільове призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії. 

30. Надати дозволи на розробку технічної документації по інвентаризації 
земельних ділянок, які знаходяться на території міста Мукачева – згідно 
додатку 6 до цього рішення. 

31. Надати в оренду земельну ділянку комунальної власності 
територіальної громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради - 
згідно додатку 7. 

32. Згідно п. 9.1 Договору суперфіція, укладеного між Мукачівською 
міською радою та Солтик Олегом Семеновичем та зареєстрованого 
01.12.2017р., беручи до уваги заяву Солтик О.С. № С-3478/07-17 від 
12.12.2019р.: 

уповноважити Мукачівського міського голову на розірвання договору 
суперфіція земельної ділянки комунальної власності територіальної громади 
міста Мукачева, розташованої в м. Мукачево по пл. Духновича Олександра, 6 
(кадастровий номер: 2110400000:01:001:1265), укладеного з Солтик Олегом 
Семеновичем та підписання акту приймання-передавання земельної ділянки. 

33. Державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру земельні 
ділянки, зазначені в цьому рішенні - сформувати у вигляді файла формату XML 

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


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. 

34. 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. 

35. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради Буднік В. та постійну депутатську комісію з питань 
комунальної власності та земельних відносин.  

 
Міський голова                                      А. Балога



ДОДАТОК 1 
до рішення 70 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
17.12.2019 р. №1699 

 
СПИСОК 

Підприємств, установ та організацій, яким надаються дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в постійне користування: 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я по батькові 
фізичної особи / назва 

юридичної особи 

РНОКПП / код 
ЄДРПОУ 

Адреса земельної 
ділянки,  

м. Мукачево 
 

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки, га 

Цільове призначення 
земельної ділянки (код за 

КВЦПЗ) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Управління міського 

господарства виконавчого 
комітету Мукачівської міської 

ради 

03344510 вул. 
Університетська, 

б/н 

0,6305 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)  

(18.00) 

сквер 

2. Управління міського 
господарства виконавчого 

комітету Мукачівської міської 
ради 

03344510 вул. Митрополита 
Володимира, б/н 

0,5593 Землі загального користування 
(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, 
вулиці, проїзди, шляхи, 

сквер 
«Затишний» 



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)  

(18.00) 
3. Управління міського 

господарства виконавчого 
комітету Мукачівської міської 

ради 

03344510 вул. Підопригори, 
б/н 

0,3752 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)  

(18.00) 

сквер 

4. Управління міського 
господарства виконавчого 

комітету Мукачівської міської 
ради 

03344510 вул. Валленберга 
Рауля, б/н 

0,9548 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 

«Парк 
Молодіжний» 



земель загального користування)  
(18.00) 

5. Управління міського 
господарства виконавчого 

комітету Мукачівської міської 
ради 

03344510 вул. Ужгородська-
Щепкіна Михайла, 

б/н 

0,0909 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)  

(18.00) 

зелена зона 

6. Управління міського 
господарства виконавчого 

комітету Мукачівської міської 
ради 

03344510 вул. Ужгородська, 
б/н 

0,9619 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)  

(18.00) 

зелена зона 
(навпроти 

заводу МАФ) 

7. Управління міського 
господарства виконавчого 

комітету Мукачівської міської 
ради 

03344510 (від вул. 
Немировича 

Данченка 
Володимира до вул. 

0,3224 Землі загального користування 
(землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, 
вулиці, проїзди, шляхи, 

зелена зона 

0,1530 



 
 

Секретар міської ради              І. Маняк  
 

 
 
 

 
 
 
 

Данила Галицького) 
по вул. Росвигівська 

- Грабовського 
Павла, б/н 

 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)  

(18.00) 
8. Управління міського 

господарства виконавчого 
комітету Мукачівської міської 

ради 

03344510 вул.  Росвигівська, 
б/н 

0,1161 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)  

(18.00) 

зелена зона 

0,2511 



  

ДОДАТОК 2 
до рішення 70 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
17.12.2019 р. №1699 

 

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. Меденці Милослава 

Миронівна 
(..) вул. Купальна 3 0,0069 03.07 5 років (..) 

Для будівництва та 
обслуговування будівель 
торгівлі 

 
 

Секретар міської ради                                         І. Маняк  
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 3 
до рішення 70 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
17.12.2019 р. №1699 

 
СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян, яким надається в постійне 
користування  земельна ділянка комунальної власності територіальної громади міста Мукачево: 

 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я по 
батькові фізичної 

особи, назва 
юридичної особи 

Ідентифікаційн
ий код 

Адреса  
земельної 
ділянки 

Площа 
земельної 
ділянки,га 

Цільове призначення земельної 
ділянки 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Мукачівське міське 

комунальне 
підприємство 
«Ремонтно-
будівельне 

управління» 

 

34850918 вул. Свято-
Михайлівська, 

б/н 

0,4636 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) 

2110400000:01:005:0621 

2. Мукачівське міське 34850918 вул. Свято- 0,0670 18.00 2110400000:01:005:0622 



комунальне 
підприємство 
«Ремонтно-
будівельне 

управління» 

 

Михайлівська, 
б/н 

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) 

 
 

Секретар міської ради                                         І. Маняк  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 4 
до рішення 70 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
17.12.2019 р. №1699 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на території міста Мукачева, 
яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та надаються земельні ділянки в оренду: 
№ 

п/п 
Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 

особи/назва юридичної 
особи 

РНОКПП / 
код 

ЄДРПОУ 

Адреса земельної 
ділянки,  

м. Мукачево 

Терм
ін дії 
дого
вору 
орен
ди 

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. 

 
Цап Віталій 
Васильович 

 

(..) вул. Пряшівська, 
5 (Б) 

5 0,2753 Для 
розміщення та 
експлуатації 

основних, 
підсобних і 
допоміжних 
будівель та 

споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівн
ої та іншої 

промисловості 
(11.02) 

(..) - 

 
Секретар міської ради                   І. Маняк  

 



ДОДАТОК 5 
до рішення 70 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
17.12.2019 р. №1699 

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,  

м. Мукачево 
 

Номер 
будинку 

Орієнтовн
а площа 

земельної 
ділянки,га 

Код за 
КВЦПЗ 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ТОВ 

 "Промбуд-Закарпаття" 
42017451 вул. Миру 151В 0,2200 11.02 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості  
 
 

Секретар міської ради                   І. Маняк  
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 6 
до рішення 70 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
17.12.2019 р. №1699 

 
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 міста Мукачева: 

 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я по батькові 
фізичної особи/назва 

юридичної особи 

РНОКПП / код ЄДРПОУ Адреса земельної 
ділянки, 

м. Мукачево 

Орієнтовна площа 
земельної ділянки, га 

Цільове призначення 
земельної ділянки (код 

за КВЦПЗ) 
1 2 3 4 5 6 
1. Мукачівська міська рада 38625180 вул. Ужгородська, 27 0,1500 Для будівництва та 

обслуговування 
будівель закладів освіти 

(03.02) 

2. Мукачівська міська рада 38625180 вул. Масарика Томаша, 
б/н 

1,0000 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої промисловості 

(11.02) 



3. Мукачівська міська рада 38625180 вул. Бартока Бейли, б/н 0,0072 Для будівництва та 
обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель 
та споруд (присадибна 

ділянка) 
(02.01) 

4. Мукачівська міська рада 38625180 вул. Бартока Бейли, б/н 0,0280 Для будівництва та 
обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель 
та споруд (присадибна 

ділянка) 
(02.01) 

5. Мукачівська міська рада 38625180 вул. Бартока Бейли, б/н 0,0049 Для будівництва та 
обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель 
та споруд (присадибна 

ділянка) 
(02.01) 

 
Секретар міської ради                   І. Маняк  

 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 7 
до рішення 70 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
17.12.2019 р. №1699 

 
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, 

м. Мукачево 

Площа 
земельної 
ділянки, 

га 

Цільове призначення 
земельної ділянки (код за 

КВЦПЗ) 

Термін дії 
договору, 

років 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Пуйов Владислав 

Євгенович 
(..) вул. Зріні Ілони, 

67"З" 
0,1000 Для будівництва та 

обслуговування інших 
будівель громадської 

забудови 
 (03.15) 

5 (..) 

 
 

             Секретар міської ради                   І. Маняк  
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