
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  5 сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 березня 2021            Мукачево     №234 

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

Розглянувши клопотання фізичних та юридичних осіб, відповідно до 
статей 12, 92, 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 комісії з питань комунальної власності та земельних 
відносин (протокол №3 від 22.02.2021 р.; 23.02.2021 р.; 26.02.2021 р.; 01.03.2021 
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 технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
перебуває в постійному користуванні - згідно додатку 1 до цього рішення.  

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в постійне користування - згідно додатку 2 до цього рішення.  

3. Припинити право постійного користування земельною ділянкою 
виконавчому комітету Мукачівської міської ради, яка розташована в                            
м. Мукачеві, площі Духновича Олександра, 2, загальна площа 0,4266 га, 
кадастровий номер 2110400000:01:001:0492, за цільовим призначенням «для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування» (03.01.). 

4. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 
ради на виготовлення технічної документації щодо поділу земельних ділянок: 

4.1. загальна площа 0,4266 га, кадастровий номер: 
2110400000:01:001:0492 за цільовим призначенням «для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування» (03.01.); 

4.2. загальна площа 0,0500 га, кадастровий номер: 
2110400000:01:001:1410 за цільовим призначенням «для будівництва та 



обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування» (03.01.). 

5. Державному реєстратору зареєструвати право власності та інші речові 
права (право користування) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно на земельні ділянки зазначені в додатку № 1 даного рішення. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова та 
постійну комісію з питань комунальної власності та земельних відносин.  

 
 

Міський голова                                           А. БАЛОГА



      ДОДАТОК 1 

до рішення 5 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

 02.03.2021 р. №234 
 
 

СПИСОК 
Підприємств, установ, організацій, яким надається дозвіл на  розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що перебуває в постійному 

користуванні: 
 

№ 
п/п 

Назва юридичної особи Код 
ЄДРПОУ 

Адреса земельної 
ділянки 

Номер 
будинку 

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки, га 

Код 
КВЦПЗ 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. МУКАЧІВСЬКА 

ДІЄЦЕЗІЯ РИМСЬКО-
КАТОЛИЦЬКОЇ 

ЦЕРКВИ 

22092729 м. Мукачево, 
вул. Недецеї Яноша 

13 0,1104 03.04 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

громадських та релігійних 
організацій 

- 

 
 
 
Міський голова                 А.БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 



      ДОДАТОК 2 

до рішення  5 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

02.03.2021 р. №234 

 
СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в постійному користування: 

 
№ 
п/п 

Назва юридичної особи Код 
ЄДРПОУ 

Адреса земельної 
ділянки 

Номер 
будинку 

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки, га 

Код 
КВЦПЗ 

Цільове 
призначення 

земельної ділянки 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 
1. Управління міського 

господарства Мукачівської 
міської ради 

03344510 с. Ключарки, 
вул. Без назви 

б/н 2,2000 18.00 Землі загального 
користування 

 

2. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Доробратово, 
вул. Миру 

б/н 2,1000 18.00 Землі загального 
користування 

 

3. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Доробратово, 
вул. Кутузова 

 

б/н 1,4000 18.00 Землі загального 
користування 

 

4. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Горбок, 
вул. Молодіжна 

б/н 1,2000 18.00 Землі загального 
користування 

 

5. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Завидово, 
вул. Миру 

б/н 1,3000 18.00 Землі загального 
користування 

 

6. Управління міського 
господарства Мукачівської 

03344510 с. Завидово, 
вул. Без назви 

б/н 1,5000 18.00 Землі загального 
користування 

 



міської ради 

7. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Залужжя, 
вул. Шевченка 

б/н 1,9000 18.00 Землі загального 
користування 

 

8. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Лавки, 
вул. Шевченко 

б/н 2,2000 18.00 Землі загального 
користування 

 

9. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Нижній 
Коропець, 

вул. Без назви 

б/н 2,3000 18.00 Землі загального 
користування 

 

10. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Нове Давидково, 
вул. Духновича 

б/н 1,6000 18.00 Землі загального 
користування 

 

11. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Нове Давидково, 
вул. Духновича 

б/н 1,2000 18.00 Землі загального 
користування 

 

12. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Павшино, 
вул. Волошина 

б/н 3,7000 18.00 Землі загального 
користування 

 

13. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Ромочевиця, 
вул. Духновича 

б/н 1,2700 18.00 Землі загального 
користування 

 

14. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Шенборн, 
вул. Головна 

б/н 0,6000 18.00 Землі загального 
користування 

 

15. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Шенборн, 
вул. Мукачівська 

б/н 0,6000 18.00 Землі загального 
користування 

 

16. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Дерцен, 
вул. Хедь 

б/н 7,2000 18.00 Землі загального 
користування 

 



17. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Барбово, 
вул. Зелена 

б/н 1,3000 18.00 Землі загального 
користування 

 

18. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Барбово, 
вул. Орішково 

б/н 1,4000 18.00 Землі загального 
користування 

 

19. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Барбово, 
вул. Зелена 

б/н 0,3600 18.00 Землі загального 
користування 

 

20. Управління міського 
господарства Мукачівської 

міської ради 

03344510 с. Форнош, 
вул. Беке 

б/н 1,1500 18.00 Землі загального 
користування 

 

21. Мукачівське міське 
комунальне підприємство 

«Мукачівпастранс» 

41452932 м. Мукачево, 
вул. Валленберга 

Рауля 

б/н 0,2500 18.00 Землі загального 
користування 

 

22. Мукачівське міське 
комунальне підприємство 

«Мукачівпастранс» 

41452932 м. Мукачево, 
вул. Валленберга 

Рауля 

б/н 0,0500 18.00 Землі загального 
користування 

 

 
 
Міський голова                 А.БАЛОГА 
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