
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 68 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2019                         Мукачево    №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 

 
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 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 №62 від 25.11.2019 р., 26.11.2019 р., 27.11.2019 
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. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду та надати земельні ділянки в оренду - згідно додатку 1. 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування та надати в постійне користування земельну ділянку - 
згідно додатку 2. 

3. Припинити право постійного користування земельними ділянками 
комунальної власності територіальної громади міста Мукачева: 

– Мукачівському міському комунальному підприємству «Парк» (у 
зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання основних засобів до 
Мукачівського міського комунального підприємства «Ремонтно-будівельне 
управління) на підставі заяви про добровільну відмову від права постійного 
користування земельною ділянкою, розташованою в м. Мукачево по вул. 
Свято-Михайлівська, б/н; кадастровий номер: 2110400000:01:005:0622; 
площею: 0,0670 га; КВЦПЗ: 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)); 



 – Мукачівському міському комунальному підприємству «Парк» (у 
зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання основних засобів до 
Мукачівського міського комунального підприємства «Ремонтно-будівельне 
управління) на підставі заяви про добровільну відмову від права постійного 
користування земельною ділянкою, розташованою в м. Мукачево по вул. 
Свято-Михайлівська, б/н; кадастровий номер: 2110400000:01:005:0621; 
площею: 0,4636 га; КВЦПЗ: 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)). 

4. Викласти п. 1 рішення 87 сесії Мукачівської міської ради 6 скликання 
"Про встановлення меж землекористувань підприємств, установ, організацій, 
суб’єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста Мукачева" 
від 22.10.2015р. №1574 в наступній редакції: 
 "1) Дію договору оренди земельної ділянки по вул. Миру, 151 Б площею 
0,2479 між публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний 
банк «Київ»  та Мукачівською міською радою зареєстрованого у Закарпатській 
регіональній філії ДП «Центр ДЗК при держкомземі України» від 07.06.2005 
року за №0405070700021, укладеного на підставі рішення 38 сесії Мукачівської 
міської ради 4 скликання  від 03 лютого 2005  р. припинити шляхом розірвання. 
(підстава: лист  № 16.1/355 від 20.07.2015 року ). Кадастровий номер ділянки 
2110400000:01:004:0040». 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати 
земельну ділянку в оренду - згідно додатку 3. 

6. Внести зміни в п. 1 додатку 6 рішення 56 сесії Мукачівської міської 
ради 7-ого скликання від 25.04.2019 р. №1373 "Про встановлення меж 
землекористувань підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької 
діяльності та громадян на землях міста Мукачева" та викласти в наступній 
редакції згідно додатку 4 до цього рішення.  

7. Затвердити проекти землеустрою та зареєструвати право комунальної 
власності територіальної громади м. Мукачева в особі Мукачівської міської 
ради на земельні ділянки – згідно додатку 5.  

8. Внести зміни в п. 15 додатку 4 рішення 58 сесії Мукачівської міської 
ради 7-ого скликання від 27.06.2019 р. №1416 "Про встановлення меж 
землекористувань підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької 
діяльності та громадян на землях міста Мукачева" та викласти в наступній 
редакції згідно додатку 6 до цього рішення.  

9. Надати дозволи на розробку технічної документації по інвентаризації 
земельних ділянок, які знаходяться на території міста Мукачева – згідно 
додатку 7 до цього рішення. 

10. Надати в постійне користування земельну ділянку комунальної 
власності територіальної громади міста Мукачева – згідно додатку 8. 

11. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду - згідно додатку 9 до цього рішення. 



12. 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. 

13. 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. 

14. 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

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 68 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
28.11.2019 р. №1620 

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,  

м. Мукачево 

Термін 
дії 

догово
ру 

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 Осипенка 
Олександра, 58-1 

5 0,0053 Для 
розміщення, 
будівництва, 

експлуатації та 
обслуговування 

будівель і 
споруд об’єктів 

передачі 
електричної та 

теплової енергії  
(14.02) 

2110400000:01:003:0958 ЗТП-250 

2. Бердишев Олександр 
Вадимович 

(…) Роглєва Миколи, 
6В 

5 0,0416 Для розміщення 
та експлуатації 

основних, 
підсобних і 
допоміжних 
будівель та 

споруд 
підприємств 

(…) - 



переробної, 
машинобудівної 

та іншої 
промисловості 

 (11.02) 
 
 

Секретар міської ради                   І. Маняк  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

   
 



ДОДАТОК 2 
до рішення 68 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
28.11.2019 р. №1620 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, яким затверджується проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування: 

 
№ 
п/п 

Назва юридичної 
особи 

Код 
ЄДРПОУ 

Адреса 
земельної 
ділянки 

м. Мукачево 

Номер 
будинку 

Площа 
земельної 
ділянки,га  

Код 
КВЦПЗ     

Цільове 
призначення 

земельної ділянки 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. РЕЛІГІЙНА 

ГРОМАДА 
(ПАРАФІЯ)  

ПРЕСВЯТОГО 
СЕРЦЯ ІСУСА 

РИМСЬКО-
КАТОЛИЦЬКОЇ 

ЦЕРКВИ 
М. МУКАЧЕВО 

37957923 площа 
Паланок 

2 0,1456 03.04 Для будівництва 
та обслуговування 

будівель 
громадських та 

релігійних 
організацій 

2110400000:01:011:0439 

2. РЕЛІГІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

РЕЛІГІЙНА 
ГРОМАДА 

ПРЕСВЯТОГО ІМЕНІ 
ДІВИ МАРІЇ 
РИМСЬКО-

КАТОЛИЦЬКОЇ 
ЦЕРКВИ  

20452508 Комарова 33Б 0,0648 03.04 Для будівництва 
та обслуговування 

будівель 
громадських та 

релігійних 
організацій 

2110400000:01:011:0438 



М. МУКАЧЕВО 
3.  Управління освіти, 

молоді та спорту 
виконавчого комітету 
Мукачівської міської 

ради  

02143413 Росвигівська 13 2,4462 03.02 Для будівництва 
та обслуговування 
будівель закладів 

освіти 

2110400000:01:003:0962 

4.  РЕЛІГІЙНА 
ГРОМАДА 

ХРИСТИЯНСЬКОЇ 
ЄВАГЕЛЬСЬКОЇ 

ЦЕРКВИ "ЖИВОГО 
БОГА" 

 

22091345 Трудова 15 0,0924 03.04 Для будівництва 
та обслуговування 

будівель 
громадських та 

релігійних 
організацій 

2110400000:01:006:0715 

 
 

Секретар міської ради                    І. Маняк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 3 
до рішення 68 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
28.11.2019 р. №1620 

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 

 

(…) 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 4 
до рішення 68 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

28.11.2019 р. №1620 

 
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 

1 2 3 4 5 
1. Мукачівська міська рада 38625180 Свалявська, б/н 1,1500 

 
 
Секретар міської ради                   І. Маняк  
 

 
 
 
 
  
 
 



ДОДАТОК 5 
до рішення 68 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

28.11.2019 р. №1620 
 

СПИСОК 
 

Перелік земельних ділянок, відносно яких затверджується проект землеустрою та право комунальної власності 
територіальної громади міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради на які підлягає державній реєстрації: 

 
№ п/п Назва юридичної 

особи 
РНОКПП 

(код 
ЄДРПОУ) 

Адреса земельної 
ділянки 

Номе
р 

буди
нку 

Площа 
земельної 
ділянки, 

га 

Цільове 
призначення 

земельної ділянки  

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Мукачівська міська 

рада 
38625180 площа Духновича 

Олександра  
2 0,0500 03.01. 

Для будівництва та 
обслуговування 
будівель органів 

державної влади та 
місцевого 

самоврядування 

2110400000:01:001:1410 

 
 
Секретар міської ради                   І. Маняк  

 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 6 
до рішення 68 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

28.11.2019 р. №1620 
 
 

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) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 
15. Мукачівська міська 

рада 
38625180 площа Духновича 

Олександра, 8 
0,0500 Землі загального 

користування  
(18.00) 

- 

 
 

 Секретар міської ради                   І. Маняк  
 
 
 
  
 



ДОДАТОК 7 
до рішення 68 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
28.11.2019 р. №1620 

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 

1 2 3 4 5 
1. Мукачівська міська рада 38625180 Ярослава Мудрого, 87 0,2000 

2. Мукачівська міська рада 38625180 Ярослава Мудрого, 35 0,2000 

3. Мукачівська міська рада 38625180 Богуна Івана, 14 0,0300 

4. Мукачівська міська рада 38625180 Штефана Августина, 3 0,1500 



5. Мукачівська міська рада 38625180 Росвигівська, б/н 0,3500 

 
Секретар міської ради              Маняк І. Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 8 
до рішення 68 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
28.11.2019 р. №1620 

Підприємств, установ, організацій, яким надається земельна ділянка комунальної власності територіальної громади 
міста Мукачева 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 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Головне управління 

Національної поліції в 
Закарпатській області 

40108913 Об’їздна б/н 1,0000 12.08 Для розміщення та 
експлуатації 

будівель і споруд 
додаткових 

транспортних 
послуг та 

допоміжних 
операцій 

2110400000:01:005:0674 

 
 
Секретар міської ради              Маняк І. Г. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 9 
до рішення 68 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
28.11.2019 р. №1620 

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. Строїн Олена Іванівна 

Строїн Володимир 
Михайлович 

 

(…) Духновича 
Олександра 

16 0,0097 03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі  

2. Горчак Михайло 
Васильович 

(…) Павлова Івана 
академіка 

33 0,0034 03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі  
 

Секретар міської ради                   І. Маняк 
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