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МІСТОБУДІВНА 
ДОКУМЕНТАЦІЯ

На замовлення управління міського господарства

Мукачівської міської ради Товариством з обмеженою

відповідальністю «ГТЗ-Сервіс» розроблено топографічну

карту в маштабі 1:10 000. Вартість робіт склала 175 тис. грн.

Топографічна карта є основою для розроблення

Комплексного плану просторового розвитку території

Мукачівської міської територіальної громади, яка є

одночасно містобудівною документацією на місцевому рівні

та документацією із землеустрою, що визначає планувальну

організацію, функціональне призначення території, основні

принципи і напрями формування єдиної системи

громадського обслуговування населення, дорожньої мережі,

інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної

підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та

населення від небезпечних природних і техногенних

процесів, охорони земель та інших компонентів

навколишнього природного середовища, формування

екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та

традиційного характеру середовища населених пунктів, а

також послідовність реалізації рішень, у тому числі

етапність освоєння території. Комплексний план передбачає

узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного)

просторового розвитку населених пунктів.



АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНА 
РАДА

Впродовж року фахівцями архітектурно-

містобудівної ради було проведено 25 засідань. На

яких розглянуто та обговорено проєкти

містобудівних, архітектурних та інженерних

рішень, зокрема, будівництва бугатоповерхової

житлової забудови, індивідульного житла, об’єктів

промисловості та комерційного призначення.

За результатами професійного розгляду

розроблено та затверджено детальні плани

територій, надані містобудівні умови та

обмеження на будівництво, схвалені проектні

пропозиції благоустрою територій загального

призначення, погоджені паспорти опорядження

фасадів тощо.



АЕРОПОРТ
На виконання укладеного меморандуму між Мукачівською міською 

радою, Закарпатською ОДА, Закарпатською обласною радою та ДП 

«ФІНІНПРО» та правових актів Верховної Ради України, Президента України та 

Кабінету Міністрів України, міською радою: 

- Розроблено детальний план території «Детальний план території для 

проектування та будівництва аеропорту в Закарпатській регіоні на території 

Мукачівської міської територіальної громади» вартість яких склала 900 тис. грн.; 

- Погоджено місце розташування аеропорту, визначене за 

погодженням з Державною авіаційною службою України, рішенням Комісії з 

вибору майданчика для будівництва аеропорту; 

- Прийнято рішення щодо надання згоди на прийняття з державної в 

комунальну власність Мукачівської міської територіальної громади районної 

автомобільної дороги загального користування місцевого значення між с. 

Шенборн  та с. Нижній Коропець; 

- Прийнято рішення щодо надання згоди на прийняття з державної в 

комунальну власність Мукачівської міської територіальної громади деяких 

об’єктів (свердловин) від Національного центру управління та випробовувань 

космічних засобів; 

- Проведено переговорний процес з власниками земельних ділянок та 

об’єктів нерухомого майна, які підпадають під реалізації проекту будівництва 

аеропорту щодо передачі землі в комунальну власність; 

- За результатами проведених переговорів до Мукачівської міської 

ради надійшло 60 заяв про добровільну відмову від земельних ділянок на користь 

Мукачівської міської територіальної громади на загальну площу 124 га.; 

- Усі заяви громадян на засіданні сесії міської ради розглянуті та 

задоволені щодо прийняття земельних ділянок в комунальну власність; 

- Управління здійснює заходи щодо виділення цим громадянам 

земельних ділянок в іншому місці з метою підписання Угод про перехід права 

власності на земельні ділянки до міської ради. 



ДЕТАЛЬНІ ПЛАНИ • Підготовлено та схвалено 27 проєктів рішення сесії про надання дозволів на розроблення 
містобудівної документації місцевого рівня.

• З врахуванням думки громадськості Мукачівської міської територіально громади затверджено
12 детальних планів територій

• «Детальний план території для проектування та будівництва аеропорту в Закарпатському 
регіоні на території Мукачівської міської територіальної громади»

• «Детальний план території (коригування) по вул.Росвигівській міста Мукачева

• "Детальний план території по вул. Миру, 7 в місті Мукачево"

• «Детальний план території по вул. Духновича Олександра,14 в місті Мукачево для 
багатоквартирної житлової забудови»

• «Детальний план території по вул. Крилова Івана в місті Мукачево для будівництва 
сміттєспалювального заводу»

• «Детальний план території кварталу на розі вул. Миру, Стуса Василя та Роглєва Миколи в місті 
Мукачево»

• «Детальний план території земельної ділянки по вул. Волошина Августина, 42 в місті 
Мукачево з метою зміни планувальної організації та розвитку території»

• «Детальний план території по вул. Толстого Льва, 12 в місті Мукачево»

• «Детальний план території по пров. Штолцеля Вільгельма в м. Мукачево»

• "Детальний план (коригування) території в кварталі "Новий" обмежений вул. Гуци-Венеліна
Юрія, вул.Воробьйова Геннадія, вул.Графа фон Шенборна м.Мукачево

• «Детальний план території Про розроблення детального плану території обмеженої вулицями 
Угрина Мойсея, Горького та річкою Потік в с.Завидово Мукачівської міської територіальної 
громади»

• Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території малоповерхової
житлової забудови обмеженої вулицями Комарова, графа фон Шенборна, Гуртова Олексія та 
площа Паланок в місті Мукачево»



ПАСПОРТИЗАЦІЯ  
ФАСАДІВ

• Вперше проведена паспортизація фасадів центральної частини
міста.

• Запроваджено створення дизайн-коду міста. Комплексний підхід
до візуального впорядкування та формування естетики
зовнішнього вигляду міста стане збіркою правил і рекомендацій,
які застосовуються при розміщенні та зміні елементів вивісок на
фасадах, за допомогою яких формується стилістично єдине,
комфорте і безпечне міське середовище.

• Організована розробка паспортів фасадів будинків у центральній
історичній частині міста, по яким планується проведення
комплексного ремонту та реставрації.

• Оформлено 19 архітектурно-планувальних завдань на
виготовлення проєктів оздоблення фасадів приміщень для
здійснення підприємницької діяльності та оформлення вітринно
– рекламного господарства.



МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА
ОБМЕЖЕННЯ

Впродовж 2021 року забудовникам Мукачівської міської територіальної громади надано 86 містобудівних умов і

обмежень на забудову земельних ділянок, серед яких:

- Реконструкція лижного цеху на території УАП ТОВ «Фішер-Мукачево» по вул. Свято - Михайлівська,16

м.Мукачево;

-Будівництво греко-католицького храму за адресою вул.Токаря Михайла,71А м.Мукачево;

- Реконструкція складу літ. З та будівництво складських та офісних будівель, КПП по вул. Дорошенка Петра, 21

м.Мукачево;

- Реконструкція гаражу-складу Р-р під склад підприємства торгівлі та будівництво складу по вул. Грабаря Ігоря, 27

м.Мукачево;

- Будівництво критого футбольного поля по вул. Ракоці,15 в селі Дерцен ;

- Будівництво шкільного фізкультурно-спортивного залу (універсального) по вул. Миру, 17 м. Мукачево;

Будівництво торгово-складської будівлі по вул. Пряшівська, 5Б;

- Реконструкція будівлі торгівельно-побутового комплексу та будівництво торгового приміщення по вул.

Берегівська, 22Б;

- Будівництво багатоквартирного житлового будинку та господарських будівель за адресою вул.Ужгородська,52/2 в

м.Мукачево Закарпатської області;

- Будівництво торгово-офісних приміщень по вул. Грушевського Михайла, 22Г м.Мукачево;

- Реконструкція адміністративного корпусу по вул. Вокзальна, 2А;

- Будівництво автомийки самообслуговування по вул. Духновича Олександра, 107А;

- Будівництво магазину по вул. Підгорянська, 87А;

-Будівництво складу-магазину вул. Масарика Томаша, 54;

- Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та

підземним паркінгом (1-ша черга будівництва) по вул. Духновича Олександра, 14;

- Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими торговими приміщеннями вул. Миру, 9;

-Реконструкція торгівельно складських приміщень під ресторан вул. Федорова Івана, 6;

-Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Франка Івана, 27;

-Будівництво багатоквартирного будинку по вул. Мондич Олени, 1В;

-Реконструкція нежитлових приміщень під торгово-офісні приміщення по вул. Миру, 7;

-Реконструкція адміністративної будівлі з їдальнею літА1 та влаштування перехідної галереї між будівлями літ.А та

літ Г по вул. Берегівська-бічна, 4;

-Реконструкція підвального приміщення з вбудованим протирадіаційним укриттям по вул. Свалявська, 78;

-Реконструкція з підсиленням підвального приміщення адмінбудівлі (літера О на генплані) по вул. Свалявська, 76;

-Реконструкція молитовного будинку з допоміжними будівлями та спорудами по вул. Ужгородська, 4;

-Будівництво адміністративно-торгівельно-складської будівлі по вул. Пушкіна, 1 с.Залужжя;

-Реконструкція житлового будинку та господарської будівлі під медичний заклад по вул. Толстого Льва, 12;

-Реконструкція котельні під фізкультурно-спортивний комплекс по вул. Осипенка Олександра, 35Д;

-Будівництво центру стерилізації та адопції (прилаштування) тварин по вул. Берегівська- об їздна;

-Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Миру, 96;

-Будівництво громадських вбиральнь за проектами бюджету громадських ініциатив у с.Негрово, с.Горбок,

с.Доробратово.



БУДІВЕЛЬНІ ПАСПОРТА
•За звітній період відділом архітектури та містобудування
управління міського господарства Мукачівської міської ради
видано 202 будівельні паспорти на будівництво
індивідуального житла, господарських будівель, на території
Мукачівської міської територіальної громади



ТИМЧАСОВІ СПОРУДИ
• Погоджено 11 паспортів відкритих майданчиків 

біля стаціонарних закладів ресторанного
господарства

• Оформлено 6 паспортів прив’язки тимчасових 
споруд для здійснення підприємницької
діяльності



ПРОЄКТИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
• Впродовж 2021 року відділом архітектури та

містобудування опрацьовано проекти
землеустрою та видано 348 викопіювань з
містобудівної документації місцевого рівня -
плану зонування території міста Мукачева та
генпланів населених пунктів, що входять до
складу Мукачівської міської територіальної
громади.

662 земельні ділянки передано у приватну

та спільну сумісну власність мешканцям

Мукачівської міської територіальної громади в

тому числі 5 учасникам АТО.

З метою раціонального використання

земель територіальної громади змінено цільове

призначення 56 земельних ділянок



РЕКЛАМА, ВИВІСКИ

• Оформлено та погоджено 43 технічних 
паспортів вивісок на фасадах будівель, 
продовжується розгляд звернень на 
розміщення рекламних об’єктів усіх типів
рекламоносіїв, схеми розміщення елементів
міського дизайну і реклами.



РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

• Спеціалістами відділу архітектури та
містобудування наповнюється
автоматизована геоінформаційна система
для постійної актуалізації і використання
інтегрованих даних про господарський,
інженерний та містобудівний розвиток
території міста, проводяться роботи з
планового введення даних для створення
містобудівного кадастру за допомогою
програмних засобів ArcGIS



БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ У 2021 році погоджені проектні пропозиції з благоустрою територій в 
м.Мукачево:

• прилеглої до території адміністративно-складської будівлі по вул.Крилова 
Івана,101-В;

• прилеглої до території автомийки самообслуговування по вул.Духновича 
Олександра,107А;

• прилеглої до території домоволодіння по вул.Грушевського Михайла,41;

• внутріквартальної території по вул. Духновича Олександра, 12 з метою 
влаштування паркувальних місць;

• прибудинкової території до будинку 33 по вул. Митрополита Володимира 
з метою влаштування паркувальних місць;

• території комунальної власності по вул.Маргітича Івана, прилеглої до
багатоквартирного житлового будинку по вул.Маргітича Івана,39.



АДРЕСНИЙ РЕЄСТР • Оформлено 33 Накази «Про
присвоєння адрес об'єктам будівництва
та об'єктам нерухомого майна»,

• До Єдиного державного реєстру
будівельної діяльності - внесено
інформацію щодо присвоєних адрес
174 об’єктам нерухомого майна, 256
об'єктам нерухомого майна присвоєно 
нові поштові адреси

• Видано 11 довідок про перейменування 
вулиць, площ, провулків міста Мукачева



ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЦЬ
РОСВИГОВО – 22 вулиці

• вул. Набережна бічна, вул. Щепкіна Михайла, вул.
Росвигівська,

вул.  
вул.

• вул. Університетська, вул. Данила Галицького, вул.  
Осипенка Олександра,

• вул. Митрополита Володимира, вул. Перемоги,
Ужгородська, вул. Водна, вул. Задора Дезидерія,
Береша Андрія, вул. Яворницького Дмитра,

• вул. Немировича-Данченка, вул. Бартока Бейли, бульвар 
Гойди Юрія,

• вул. Теліги Олени, вул. Зелена, вул. Контратовича Ернеста,

• вул. Філатова Володимира, вул. Проніна Василя, вул. 
Гастелло Миколи

ЦЕНТР – 10 вулиць, 3 тротуари,

4 проїзди
ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЦЬ:

• вул. Миру, вул. Духновича Олександра, вул. Грушевського
Михайла,

• вул. Невського Олександра, вул. Беляєва Павла космонавта,
вул. Роглєва Миколи, вул. Парканія Івана, вул. Маргітича Івана,
вул. Ватутіна Миколи

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ТРОТУАРІВ:

• вул. Духновича Олександра, вул. Лермонтова Михайла, вул.
Франка Івана,

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПРОЇЗДІВ:

• проїзд від вул. Валленберга Рауля до площі Духновича,2

• проїзд від вул. Парканія Івана до вул. Парканія Івана,54

• внутріквартального проїзду по площі Духновича Олександра,
4,8

• проїзд від вул. Миру,86 до ДНЗ №4



ЧЕРЬОМУШКИ – 4 вулиці

• вул. Мічуріна Івана, вул. Драгоманова Михайла, вул. 
Петефі Шандора,

• вул. Першотравнева Набережна

ПАЛАНОК – 3 вулиці

• вул. Воробйова Геннадія, вул. Диканя Михайла, вул. 
Гуртова Олексія

ПІДГОРЯНИ – 6 вулиць

• вул. Свалявська, вул. Підгорянська, вул. Гончарова Івана,

• вул. Свято-Михайлівська, вул. Слов’янська, вул.
Пивоварна

ДОСИ

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЦЬ (4 вулиці):

• вул. Одеська, вул. Коцюбинського Михайла, вул.
Шевченка Тараса,

• вул. Лесі Українки

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ТРОТУАРІВ:

• вул. Шевченка Тараса

ВОКЗАЛ – 2 вулиці

• вул. Вокзальна, вул. Лучкая Михайла

ШИПКА – 1 вулиця

• вул. Космонавтів

СІЛЬХОЗ

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЦЬ (4 вулиці):

• вул. Морозова Миколи академіка , вул. Масарика
Томаша, вул. Франка Івана,

• вул. Токаря Михайла

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПРОЇЗДІВ:

• внутріквартального проїзду по вул. Кооперативна,
71-71А, 36



• СТАРОСТИНСЬКІОКРУГИ

• ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЦЬ (5 вулиць):

• вул. Набережна у с. Нове Давидково

• вул. Перемоги у с. Нове Давидково

• вул. Аеропортна у с. Павшино

• вул. Ассало у с. Дерцен

• вул. І.Зріні у с. Дерцен

•

• ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ (5 доріг):

• дороги С070703 Мукачево-Н.Давидково

• дороги Мукачево-Макарево-Залужжя 
(розпочато ремонт )

• дороги Завидово-Загаття-Іршава

• дороги Берегуйфалу-Горбок

• дороги Доробратово-Негрево (розпочато 
ремонт)



ПОТОЧНЕ УТРИМАННЯ ВУЛИЧНО-
ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ

Здійснено покраску пішохідних переходів та фарбування
осьових ліній на перехрестях вулиць міста та в населених 

пунктах Мукачівської міської територіальної громади на що
використано 1250 кг фарби для нанесення розмітки на 32 
вулиць та перехрестях міста

Встановлено нові дорожні знаки в кількості 153 шт.

Здійснено монтаж огорожі на перехресті вулиць Зріні Ілони –
Берегівська – об’їзна.

Влаштовано посадкові майданчики на зупинках міського 
громадського транспорту в с. Завидово та в м. Мукачево (в

т.ч. ремонт).

Облаштувано під’їзд до зупинки громадського транспорту в
с. Нижній Коропець.

Здійснено очистку колодців зливової каналізації 

в кількості 2 928 шт.

Проведено ямковий ремонт вулиць міста загальною площею
1 857 кв.м.



Встановлено експериментальні кільцеві розв’язки 
на 5-ти перехрестях міста:

• - вул. Валленберга Рауля – вул. Беляєва Павла 
космонавта;

• - вул. Духновича Олександра – вул. Стуса

Василя;

• - вул. Духновича Олександра – вул. Миру;

• - вул. Ринкова – вул. Духновича Олександра;

• - вул. 26 Жовтня – вул. Шевченка Тараса – вул.

Берегівська

Встановлено велозупинку біля будинку Культури 
по вул. Штефана Августина.



Проведено поточне утримання та ремонт дитячих ігрових 
майданчиків — 31 шт., зокрема:

- парк «Молодіжний»
- сквер по вул. Ярослава Мудрого
- парк «Центральний»
- парк ім. А.Кузьменка
- бульвар Гойди Юрія, вул. Космонавтів, вул.
Першотравнева Набережна, вул. Кооперативна, 71 , вул.
Береша Андрія, 3 , вул. Великогірна, вул. Маргітича Івана,
49, вул. Данила Галицького, 41, вул. Данила Галицького,
45, бульвар Гойди Юрія, 3, вул. Росвигівська, 24, вул.
Університетська, 7 «А-Г», вул. Свято-Михайлівська, вул.
Сеченова Івана, 15, вул. Осипенка Олександра, 39 , вул.
Садова , вул. Митрополита Володимира, 30 , вул.
Підопригори, 3, вул. Толстого Льва, вул. Першотравнева
Набережна





ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
Проведено поточний ремонт вуличного освітлення, а саме влаштовано 
нові світильники вуличного освітлення в кількості 1955 шт.:

- м. Мукачево - 592 шт.;

- с. Шенборн – 28 шт.;

- с. Доробратово – 187 шт.;

- с. Горбок – 98шт.;

- с. Негрово – 175 шт.;

- с. Пістрялово – 103 шт.;

- с. Дерцен – 16 шт.;

- с. Завидово – 255 шт.;

- с. Залужжя – 151 шт.;

- с. Макарьово – 131 шт.;

- с. Ключарки – 14 шт.;

- с. Барбово – 43 шт.;

- с. Форнош – 91 шт.;

- с. Павшино – 2 шт.,

- с. Нове Давидково – 8 шт.;

- с. Лавки – 61 шт.



УТРИМАННЯ ЛІФТІВ



В рамках реалізації Програми підтримки та
стимулювання створення об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків Мукачівської міської

територіальної громади на 2021-2023 роки, у 2021 
році фінансову допомогу надано 3 ОСББ на

загальну суму 435 053 грн., а саме:

1) Встановлення вузла(ів) обліку споживання води з засобами
дистанційної передачі результатів вимірювання у житловому будинку
№ 35 А по вулиці Свято-Михайлівська в місті Мукачево (ОСББ “Мрія-
2016”) на суму 26 411 грн.

2) Проведення капітального ремонту систем водопостачання та
водовідведення у підвальних приміщеннях будинків із
встановленням вузла(ів) обліку споживання води з засобами
дистанційної передачі результатів вимірювання у житловому будинку
№10 по вулиці Закарпатська в місті Мукачево (ОСББ “Закарпатська
10”) на суму 226 399 грн.

3)Проведення капітального ремонту систем водопостачання та
водовідведення у підвальних приміщеннях будинків із
встановленням вузла(ів) обліку споживання води з засобами
дистанційної передачі результатів вимірювання у житловому будинку
№4 по вулиці Закарпатська в місті Мукачево ( ОСББ “Закарпатська-4”)
на суму 182 244 грн.



ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Відділом комунальної власності 
та земельних відносин
підготовлено та укладено 225
договорів сервітутного
землекористування на загальну 
суму 616 324 грн, фактично за
2021 рік надійшло 862 719 грн.



Здійснено заходи щодо продажу
земельних ділянок комунальної 

власності несількогосподарського
призначення на загальну суму 23 220

269 грн., що надійшли до міського
бюджету.

За 2021 рік укладено 178 договорів
оренди на землю. До міського

бюджету за звітний період від оренди
землі надійшло:

1) з юридичних осіб – 11 118 094 грн.

2) з фізичних осіб – 1 567 162 грн.

За 2021 рік загальна сума надходжень від продажу майна комунальної 
власності становить 11 173 314 грн.,

від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, 
що перебуває в комунальній власності становить 812 322 грн.


