
 

 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
___ сесія 8-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 2021                                  Мукачево    № 

Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, затвердження 
проектів землеустрою та передачу земельних ділянок в оренду  

 
Розглянувши клопотання підприємств, установ, організацій, суб’єктів 

підприємницької діяльності, відповідно до статей 12, 122 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  
комісії з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №__ 
від ____ 2021 р., _____2021 р., _____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. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду та передати земельні ділянки в оренду - згідно додатку 1 до цього 
рішення. 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду - згідно додатку № 2 до цього рішення. 

3. Уповноважити Мукачівського міського голову на підписання договорів 
оренди земельних ділянок. 

4. Державному реєстратору зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно право користування на зазначені в цьому рішенні 
земельні ділянки комунальної форми власності. 

5. 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 ___ сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 
  №____ 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності та громадян на території 
Мукачівської міської територіальної громади, 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 

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. ПАТ 

"Закарпаттяобленерго" 
00131529 м. Мукачево, 

вул. Проніна 
Василя, 

КТП-263 

5 0,0028 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2110400000:01:017:0505 - 

2. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево 
вул. 

Дорошенка 
Петра, 13-1 

ЗТП-6 

5 0,0048 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2110400000:01:009:0587 - 

3. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №7, 

ЛЕП-131 

5 0,0088 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 

2122783800:01:001:0083 - 



(код 14.02) 

4. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №5, 

ЛЕП-131 

5 0,0076 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:01:001:0085 - 

5. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №4, 

ЛЕП-131 

5 0,0009 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:01:001:0081 - 

6. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №3, 

ЛЕП-131 

5 0,0061 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:01:001:0082 - 

7. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №2, 

ЛЕП-131 

5 0,0053 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:01:001:0077 - 

8. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №1, 

ЛЕП-131 

5 0,0060 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:01:001:0079 - 



9. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Шенборн, 
Опора  №58, 

ЛЕП-131 
за межами 
населеного 

пункту 

5 0,0059 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122788100:01:000:0071 - 

10. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Шенборн, 
Опора  №57, 

ЛЕП-131 
за межами 
населеного 

пункту 

5 0,0009 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122788100:01:000:0074 - 

11. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Шенборн, 
Опора  №56, 

ЛЕП-131 
за межами 
населеного 

пункту 

5 0,0009 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122788100:01:000:0078 - 

12. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Шенборн, 
Опора  №54, 

ЛЕП-131 
за межами 
населеного 

пункту 

5 0,0009 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122788100:02:000:0362 - 

13. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Шенборн, 
Опора  №53, 

ЛЕП-131 
за межами 
населеного 

пункту 

5 0,0009 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122788100:02:000:0361 - 

14. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Шенборн, 
Опора  №51, 

ЛЕП-131 

5 0,0009 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 

2122788100:01:000:0073 - 



за межами 
населеного 

пункту 

споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

15. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Шенборн, 
Опора  №50, 

ЛЕП-131 
за межами 
населеного 

пункту 

5 0,0009 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122788100:01:000:0076 - 

16. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Шенборн, 
Опора  №49, 

ЛЕП-131 
за межами 
населеного 

пункту 

5 0,0009 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122788100:01:000:0079 - 

17. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Шенборн, 
Опора  №48, 

ЛЕП-131 
за межами 
населеного 

пункту 

5 0,0009 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122788100:01:000:0070 - 

18. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Шенборн, 
Опора  №47, 

ЛЕП-131 
за межами 
населеного 

пункту 

5 0,0031 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122788100:01:000:0072 - 

19. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Шенборн, 
Опора  №46, 

ЛЕП-131 
за межами 
населеного 

5 0,0031 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 

2122788100:01:000:0075 - 



пункту (код 14.02) 

20. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Шенборн, 
Опора  №46, 

ЛЕП-131 
за межами 
населеного 

пункту 

5 0,0031 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122788100:01:000:0075 - 

21. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Шенборн, 
Опора  №45, 

ЛЕП-131 
за межами 
населеного 

пункту 

5 0,0009 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122788100:01:000:0077 - 

22. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
Опора  №27, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0022 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122786300:10:102:0228 - 

23. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
Опора  №25, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0009 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122786300:10:102:0226 - 

24. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
Опора  №24, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0009 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122786300:10:102:0227 - 



25. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
Опора  №22, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0009 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122786300:10:103:0166 - 

26. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
Опора  №21, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0028 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122786300:10:103:0168 - 

27. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Павшино, 
Опора  №20, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0075 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122786300:10:103:0167 - 

28. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
Опора  №37, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0086 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2110400000:01:007:0858 - 

29. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
Опора  №36, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0026 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2110400000:01:007:0853 - 

30. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
Опора  №35, 

ЛЕП-104 

5 0,0054 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 

2110400000:01:007:0852 - 



 споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

31. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
Опора  №34, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0096 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2110400000:01:007:0855 - 

32. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
Опора  №33, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0018 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2110400000:01:007:0857 - 

33. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
Опора  №32, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0057 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2110400000:01:007:0851 - 

34. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
Опора  №31, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0066 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2110400000:01:008:0002 - 

35. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
Опора  №30, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0034 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 

2110400000:01:008:0006 - 



(код 14.02) 

36. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
Опора  №29, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0009 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2110400000:01:008:0005 - 

37. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 м. Мукачево, 
Опора  №28, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0009 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2110400000:01:008:0004 - 

38. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №19, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0095 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:10:102:0223 - 

39. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №18, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0025 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:10:102:0222 - 

40. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №17, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0027 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:10:102:0225 - 



41. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №15, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0025 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:10:102:0220 - 

42. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №14, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0029 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:10:101:0080 - 

43. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №13, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0029 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:10:101:0079 - 

44. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №8, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0029 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:01:002:0103 - 

45. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №7, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0029 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:01:002:0101 - 

46. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №6, 

ЛЕП-104 

5 0,0027 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 

2122783800:01:002:0100 - 



 споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

47. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №5, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0025 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:01:001:0078 - 

48. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №4, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0044 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:01:001:0076 - 

49. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №3, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0053 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:01:001:0084 - 

50. ПАТ 
"Закарпаттяобленерго" 

00131529 с. Ключарки, 
Опора  №2, 

ЛЕП-104 
 

5 0,0131 для розміщення будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової 

енергії 
(код 14.02) 

2122783800:01:001:0075 - 

 
 
Секретар міської ради              Я. ЧУБИРКО 

 
 



ДОДАТОК 2 
до рішення ___ сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 
  №____ 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності та громадян на землях 
Мукачівської міської територіальної громади, 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 

 

Номер 
будинку 

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки, га 

Код за 
КВЦПЗ 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  ПАТ 

"Закарпаттяобленерго" 
00131529 м. Мукачево,  

вул. Братів 
Шерегіїв 

ЦРП-16 0,0194 14.02 для розміщення будівництва, експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії 

2.  Бегла 
Зоя Богданівна 

(…)  м. Мукачево,  
вул. Ужгородська 

43 0,2543 12.08 
 

для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд додаткових транспортних послуг 

та допоміжних операцій 

 
 
Секретар міської ради                                                                                                  Я. ЧУБИРКО 
 

 


	Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, затвердження проектів землеустрою та передачу земельних ділянок в оренду
	Підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності та громадян на території Мукачівської міської територіальної громади, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та надаються в оренду зем...
	Підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності та громадян на землях Мукачівської міської територіальної громади, яким надаються дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду:

