
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

   15 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 30 вересня 2021          Мукачево №

Про передачу та припинення права постійного користування земельними 
ділянками

Розглянувши клопотання юридичних осіб відповідно до статей 12, 92, 
122, 141, 142, 186 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 №1 від 29.09.2021 р., 30.09.2021 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 проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в постійне користування - згідно додатку 1 до цього рішення.

2. Припинити право постійного користування земельною ділянкою 
ЗАГОТІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧОМУ ОБ'ЄДНАННЮ РАЙКООПЗАГОТПРОМУ 
МУКАЧІВСЬКОЇ РАЙСПОЖИВСПІЛЦІ, яка розташована в м. Мукачево,                    
вул. Крилова Івана, 95, загальна площа 3,1715 га, за цільовим призначенням 
«для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» 
(11.02.) у зв'язку із добровільною відмовою від права постійного користування 
землею (заява №20966/0/99 від 11 серпня 2021 року).

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 
об'єднання земельної ділянки комунальної власності загальною площею      
0,3862 га, кадастровий номер 2110400000:01:001:1555, розташованої за 
адресою: м. Мукачево, площа Духновича Олександра, 2 та вул. Валленберга 
Рауля, б/н, цільове призначення земельної ділянки: 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) (код за КВЦПЗ - 18.00), а саме: об`єднання наступних земельних 
ділянок комунальної власності в одну земельну ділянку: 

ділянка №1: площею 0,2033 га, кадастровий номер: 
2110400000:01:001:1525, розташована за адресою: м. Мукачево, площа 
Духновича Олександра, 2 цільове призначення земельної ділянки: 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) (код за КВЦПЗ - 18.00);

ділянка №2: площею 0,1226 га, кадастровий номер: 
2110400000:01:001:1515, розташована за адресою: м. Мукачево, площа 
Духновича Олександра, 2 цільове призначення земельної ділянки: 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) (код за КВЦПЗ - 18.00);

ділянка №3: площею 0,0303 га, кадастровий номер: 
2110400000:01:001:1533, розташована за адресою: м. Мукачево, площа 
Духновича Олександра, 2 цільове призначення земельної ділянки: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) (код за КВЦПЗ - 18.00);

ділянка №4: площею 0,0300 га, кадастровий номер: 
2110400000:01:001:1517, розташована за адресою: м. Мукачево, площа 
Духновича Олександра, 2 цільове призначення земельної ділянки: 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) (код за КВЦПЗ - 18.00);

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 
об'єднання земельних ділянок, а саме: поділу земельної ділянки комунальної 
власності загальною площею 0,9251 га, кадастровий номер 
2110400000:01:005:0626, розташованої за адресою: м. Мукачево,                               



вул. Свалявська, 3 цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства (код за КВЦПЗ - 12.04) на дві окремі земельні ділянки та 
зареєструвати право комунальної власності за Мукачівською міською 
територіальною громадою в особі Мукачівської міської ради на:

ділянку №1: площею 0,6360 га, кадастровий номер 
2110400000:01:005:0751, розташовану за адресою: м. Мукачево,                                    
вул. Свалявська, б/н цільове призначення земельної ділянки: «для розміщення 
та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства» (код за КВЦПЗ - 12.04);

ділянку №2: площею 0,2891 га, кадастровий номер 
2110400000:01:005:0752, розташовану за адресою: м. Мукачево,                              
вул. Свалявська, б/н цільове призначення земельної ділянки: «для розміщення 
та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства» (код за КВЦПЗ - 12.04).

5. Державному реєстратору зареєструвати право власності та інші речові 
права (право користування) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно на земельні ділянки згідно цього 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 

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


