
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 66 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

31.10.2019                         Мукачево    №1560 

Про встановлення меж землекористувань підприємств, установ, 
організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на 
землях міста Мукачева 

 
Розглянувши клопотання підприємств, установ, організацій, суб’єктів 

підприємницької діяльності,  відповідно до статей 12, 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 №61 від 28.10.2019 р., 29.10.2019 р., 30.10.2019 р.), керуючись п. п. 
30, 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. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду - згідно додатку 2 до цього рішення. 

3. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в постійне користування - згідно додатку 3. 

4. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації по зміні 
координат земельної ділянки без зміни її площі та конфігурації – згідно додатку 
4. 

5. Згідно пункту 33 Договору оренди земельної ділянки, укладеного між 
Мукачівською міською радою та Пеца А. А., зареєстрованого 15.06.2018р., 
беручи до уваги заяву гр. Пеца А. А. №П-2817/07-17 від 11.10.2019р., 
уповноважити Мукачівського міського голову на розірвання договору оренди 
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади міста 
Мукачева, розташованої в м. Мукачево по вул. Вокзальна, 2 (кадастровий 
номер: 2110400000:01:002:1101), укладеного з Пеца Андрієм Андрійовичем та 
підписання акту приймання-передавання земельної ділянки. 

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



7. Продовжити дію договорів оренди земельних ділянок комунальної 
власності територіальної громади  - згідно додатку 6. 

8. Згідно пункту 38 Договору оренди земельної ділянки, укладеного між 
Мукачівською міською радою та Сільськогосподарським товариством з 
обмеженою відповідальністю ім. Шевченка, зареєстрованого 05.09.2014р., 
беручи до уваги заяву СТОВ ім. Шевченка №10041/01-30 від 30.10.2019р. 
уповноважити Мукачівського міського голову на розірвання договору оренди 
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади міста 
Мукачева, розташованої в м. Мукачево по вул. Ужгородська, 192 (кадастровий 
номер: 2110400000:01:014:0300), укладеного з Сільськогосподарським 
товариством з обмеженою відповідальністю ім. Шевченка та підписання акту 
приймання-передавання земельної ділянки. 

9. Згідно пункту 38 Договору оренди земельної ділянки, укладеного між 
Мукачівською міською радою та Сільськогосподарським товариством з 
обмеженою відповідальністю ім. Шевченка, зареєстрованого 04.09.2014р., 
уповноважити Мукачівського міського голову на розірвання договору оренди 
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади міста 
Мукачева, розташованої в м. Мукачево по вул. Ужгородська, 192 (кадастровий 
номер: 2110400000:01:014:0174), укладеного з Сільськогосподарським 
товариством з обмеженою відповідальністю ім. Шевченка та підписання акту 
приймання-передавання земельної ділянки. 

10. Згідно пункту 38 Договору оренди земельної ділянки, укладеного між 
Мукачівською міською радою та Сільськогосподарським товариством з 
обмеженою відповідальністю ім. Шевченка, зареєстрованого 08.09.2014р., 
уповноважити Мукачівського міського голову на розірвання договору оренди 
земельної ділянки комунальної власності територіальної громади міста 
Мукачева, розташованої в м. Мукачево по вул. Ужгородська, 192 (кадастровий 
номер: 2110400000:01:014:0175), укладеного з Сільськогосподарським 
товариством з обмеженою відповідальністю ім. Шевченка та підписання акту 
приймання-передавання земельної ділянки. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки житлової та громадської забудови за адресою: 
м. Мукачево, вул. Миру, 20, площею 0,0204 га; цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 
(кадастровий номер: 2110400000:01:001:1400). 

12. 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. Миру, 20 
(кадастровий номер: 2110400000:01:001:1400), площею 0,0204 га; цільове 
призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудови. 

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Мукачівській 
міській раді Закарпатської області земельної ділянки комунальної власності, 
цільове призначення якої для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (код 12.08 згідно 



КВЦПЗ); площею 1,0000 га; кадастровий номер: 2110400000:01:005:0674, яка 
розташована за адресою: м. Мукачево, вул. Об’їздна, б/н.  

14. 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. Об'їздна, 
б/н (кадастровий номер: 2110400000:01:005:0674), площею 1,0000 га; цільове 
призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та допоміжних операцій. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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 66 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
31.10.2019 р. №1560 

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 

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. 

 
Приватне акціонерне 

товариство 
"Закарпаттяобленерго" 

 

00131529 Великогірна, 12-1 5 0,0099 Для 
розміщення, 
будівництва, 
експлуатації 

та 
обслуговуванн

я будівель і 
споруд 
об’єктів 
передачі 

електричної та 
теплової 
енергії  
(14.02) 

2110400000:01:006:0721 ЗТП-264 

2. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Осипенка 
Олександра, 39-В 

5 0,0097 Для 
розміщення, 
будівництва, 
експлуатації 

2110400000:01:003:0938 ЗТП-256 



та 
обслуговуванн

я будівель і 
споруд 
об’єктів 
передачі 

електричної та 
теплової 
енергії  
(14.02) 

3. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Володимира 
Митрополита, 

22А-1 

5 0,0081 Для 
розміщення, 
будівництва, 
експлуатації 

та 
обслуговуванн

я будівель і 
споруд 
об’єктів 
передачі 

електричної та 
теплової 
енергії  
(14.02) 

2110400000:01:003:0937 ЗТП-253 

4. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Мічуріна Івана, 1-
2 

5 0,0049 Для 
розміщення, 
будівництва, 
експлуатації 

та 
обслуговуванн

я будівель і 
споруд 
об’єктів 
передачі 

електричної та 
теплової 
енергії  

2110400000:01:009:0532 ЗТП-241 



(14.02) 

5. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Росвигівська, 28-1 5 0,0092 Для 
розміщення, 
будівництва, 
експлуатації 

та 
обслуговуванн

я будівель і 
споруд 
об’єктів 
передачі 

електричної та 
теплової 
енергії  
(14.02) 

2110400000:01:003:0936 ЗТП-240 

6. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Волошина 
Августина, 16А-1 

5 0,0058 Для 
розміщення, 
будівництва, 
експлуатації 

та 
обслуговуванн

я будівель і 
споруд 
об’єктів 
передачі 

електричної та 
теплової 
енергії  
(14.02) 

2110400000:01:002:1219 ЗТП-237 

7. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Зріні Ілони, 113-1 5 0,0086 Для 
розміщення, 
будівництва, 
експлуатації 

та 

2110400000:01:002:1220 ЗТП-225 



обслуговуванн
я будівель і 

споруд 
об’єктів 
передачі 

електричної та 
теплової 
енергії  
(14.02) 

8. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Данила 
Галицького, 7В-1 

5 0,0074 Для 
розміщення, 
будівництва, 
експлуатації 

та 
обслуговуванн

я будівель і 
споруд 
об’єктів 
передачі 

електричної та 
теплової 
енергії  
(14.02) 

2110400000:01:023:0615 ЗТП-190 

9. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Данила 
Галицького, 5А-1 

5 0,0091 Для 
розміщення, 
будівництва, 
експлуатації 

та 
обслуговуванн

я будівель і 
споруд 
об’єктів 
передачі 

електричної та 
теплової 
енергії  
(14.02) 

2110400000:01:023:0614 ЗТП-187 



10. Немйо Марія Іванівна (…) Зріні Ілони, 67А 5 0,0380 Для 
будівництва та 
обслуговуванн

я будівель 
закладів 

побутового 
обслуговуванн

я  
03.13 

(…) - 

11. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Айвазовського 
Івана, 6-1 

5 0,0052 Для 
розміщення, 
будівництва, 
експлуатації 

та 
обслуговуванн

я будівель і 
споруд 
об’єктів 
передачі 

електричної та 
теплової 
енергії  
(14.02) 

2110400000:01:004:0493 ЗТП-219 

12. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Руська, 42-1 5 0,0080 Для 
розміщення, 
будівництва, 
експлуатації 

та 
обслуговуванн

я будівель і 
споруд 
об’єктів 
передачі 

електричної та 
теплової 
енергії  
(14.02) 

2110400000:01:005:0673 ЗТП-239 



13. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Ерделі 
Адальберта, 2-1 

5 0,0049 Для 
розміщення, 
будівництва, 
експлуатації 

та 
обслуговуванн

я будівель і 
споруд 
об’єктів 
передачі 

електричної та 
теплової 
енергії  
(14.02) 

2110400000:01:011:0440 ЗТП-28 

14. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Франка Івана, 29-1 5 0,0078 Для 
розміщення, 
будівництва, 
експлуатації 

та 
обслуговуванн

я будівель і 
споруд 
об’єктів 
передачі 

електричної та 
теплової 
енергії  
(14.02) 

2110400000:01:001:1398 ЗТП-43 

15. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Лобачевського 
Миколи, 2-1 

5 0,0040 Для 
розміщення, 
будівництва, 
експлуатації 

та 
обслуговуванн

я будівель і 
споруд 
об’єктів 

2110400000:01:012:0765 ЗТП-22 



передачі 
електричної та 

теплової 
енергії  
(14.02) 

16. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Графа фон 
Шенборна, 4Ж-1 

5 0,0050 Для 
розміщення, 
будівництва, 
експлуатації 

та 
обслуговуванн

я будівель і 
споруд 
об’єктів 
передачі 

електричної та 
теплової 
енергії  
(14.02) 

2110400000:01:011:0441 ЗТП-193 

17. Приватне акціонерне 
товариство 

"Закарпаттяобленерго" 
 

00131529 Берегівська-
об’їздна, 5-1 

5 0,0078 Для 
розміщення, 
будівництва, 
експлуатації 

та 
обслуговуванн

я будівель і 
споруд 
об’єктів 
передачі 

електричної та 
теплової 
енергії  
(14.02) 

2110400000:01:007:0805 ЗТП-32 

 
 

Секретар міської ради                   І. Маняк  



ДОДАТОК 2 
до рішення 66 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
31.10.2019 р. №1560 

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. Садові Елла Петрівна 

 
(…) площа Кирила 

і Мефодія 
27 

прим. 
11А 

0,0080 03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі  
 

2. Гобрей Олександра 
Олександрівна 

(…) Зріні Ілони 67 0,1001 03.13 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

закладів побутового 
обслуговування 

 
3. Ковач Ольга Іванівна (…) Пряшівська 9А 0,8595 11.02 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості  



4. Яблонська Єва Карлівна (…) площа Кирила 
і Мефодія 

15 
прим. 6 

0,0055 03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі  
 

5. Ільницька Ірина 
Григорівна 

(…) Федорова 
Івана 

6 0,0037 03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі  
 

6. Садові Елла Петрівна 
 

(…) площа Кирила 
і Мефодія 

27 
прим. 

12 

0,0050 03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі  
 

7. Садові Елла Петрівна 
 

(…) площа 
Духновича 
Олександра 

10 
прим. 5 

0,0090 03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

торгівлі  
 

 
Секретар міської ради                   І. Маняк  

 



ДОДАТОК 3 
до рішення 66 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
31.10.2019 р. №1560 

 
СПИСОК 

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

 
 

Секретар міської ради              І. Маняк  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

№ 
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. Комунальна установа 

«Мукачівський дитячий 
будинок-інтернат» 

Закарпатської обласної ради 

03191532 Франка Івана, 53 0,6907 Для будівництва та обслуговування 
будівель охорони здоров’я та 

соціальної допомоги 
(03.03) 

- 



ДОДАТОК 4 
до рішення 66 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
31.10.2019 р. №1560 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності на території міста Мукачева, яким 
надається дозвіл на виготовлення технічної документації по зміні координат земельної ділянки без зміни її площі та 

конфігурації : 
 

№ 
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.  Українська 

Православна Церква 
Свято-Петро-

Павлівська 

34563556  Росвигівська, 
36А 

5 0,0150 Для будівництва та 
обслуговування 

будівель 
громадських та 

релігійних 
організацій 

03.04 

2110400000:01:003:0361 - 

 
Секретар міської ради              І. Маняк  

 
 
 

 
 
 



ДОДАТОК 5 
до рішення 66 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
31.10.2019 р. №1560 

 
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. Смужаниця Микола 

Миколайович 
Ланьо Володимир 

(…) Вокзальна, 2 0,1724 Для розміщення та 
експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 

підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості 
 (11.02) 

5 (…) 

2. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Інтер-Каштан» 

24576816 Ужгородська, 
192 

3,2892 Для розміщення та 
експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 

підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості 
 (11.02) 

5 2110400000:01:014:0300 

3. Товариство з 
обмеженою 

24576816 Ужгородська, 
192 

0,0253 Для розміщення та 
експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

5 2110400000:01:014:0174 



відповідальністю 
«Інтер-Каштан» 

будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості 
 (11.02) 

4. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Інтер-Каштан» 

24576816 Ужгородська, 
192 

0,0915 Для розміщення та 
експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 

підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості 
 (11.02) 

5 2110400000:01:014:0175 

 
 

             Секретар міської ради                   І. Маняк  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 6 
до рішення 66 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
31.10.2019 р. №1560 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста Мукачева, 
яким продовжується строк дії договорів оренди земельних ділянок 

 
№ 
п/
п 

Прізвище, ім’я 
по батькові 

фізичної особи 

РНОКПП / 
код 

ЄДРПОУ 

Адреса 
земельної 
ділянки, 

м. Мукачево 

Номер 
будинку 

Площа 
земельної 
ділянки,г
а  

Цільове призначення 
земельної ділянки (код за 

КВЦПЗ) 

Термін дії 
договору 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Савко Наталія 
Микулаївна 

(…) площа  
Кирила і 
Мефодія 

27А 0,0068 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

закладів побутового 
обслуговування 

(03.13) 

5 років (…) 

 
 
Секретар міської ради                    І. Маняк  

 


	Про встановлення меж землекористувань підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста Мукачева
	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 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 надається дозвіл на виготовлення технічної документації по зміні координат земельної ділянки без зміни її площі та конфігурації :
	Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян, яким надаються в оренду земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Мукачево:
	Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста Мукачева, яким продовжується строк дії договорів оренди земельних ділянок

