
 

 

 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

28 позачергова сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________          м. Мукачево     №______ 

 

 

Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду та укладання договорів оренди земель комунальної 

власності Мукачівської міської територіальної громади 
 

 

Розглянувши клопотання підприємств, установ, організацій, суб’єктів 

підприємницької діяльності, відповідно до статей 12, 122, 123, 124 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", керуючись п.34 ч.1 ст.26, ч.1ст.59, ст.60 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська міська 

рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду/технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та передати земельні ділянки в оренду — (у 

кількості 1 проектів) згідно додатку до цього рішення. 

 

2. Укласти додаткову угоду щодо продовження дії договору оренди 

земельної ділянки укладеного між Мукачівською міською радою та Панасюк 

Олексієм Миколайовичем від 24.02.2017 року, за цільовим призначенням «для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» (код 

згідно КВЦПЗ 11.02), загальною площею 0,6167 га, кадастровий номер 

2110400000:01:006:0029, яка знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. 

Крилова Івана, 96 А. 
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3. Укласти додаткову угоду щодо продовження дії договору оренди 

земельної ділянки укладеного між Мукачівською міською радою та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТИСА-СТАР» 

від 01.06.2012 року, за цільовим призначенням «для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі» (код згідно КВЦПЗ 03.07), загальною 

площею 0,0181 га, кадастровий номер 2110400000:01:003:0684, яка 

знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. Ужгородська, 84. 

 

4. Укласти додаткову угоду щодо продовження дії договору оренди 

земельної ділянки укладеного між Мукачівською міською радою та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТИСА-СТАР» 

від 29.06.2017 року, за цільовим призначенням «для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі» (код згідно КВЦПЗ 03.07), загальною 

площею 0,0126 га, кадастровий номер 2110400000:01:001:1225, яка 

знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. Чайковського Петра, 2Г 

 

5. Укласти додаткову угоду щодо продовження дії договору оренди 

земельної ділянки укладеного між Мукачівською міською радою та 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» від 

24.05.2007 року, за цільовим призначенням “для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій» 

(код згідно КВЦПЗ 12.08), загальною площею 0,1516 га, кадастровий номер 

2110400000:01:009:0073, яка знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. Зріні 

Ілони, 165 А. 

 

6. Укласти додаткову угоду щодо продовження дії договору оренди 

земельної ділянки укладеного між Мукачівською міською радою та 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» від 

03.07.2007 року, за цільовим призначенням “для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій” 

(код згідно КВЦПЗ 12.08), загальною площею 0,3500га, кадастровий номер 

2110400000:01:015:0150, яка знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. 

Лавківська, 1 В. 

 

7. Укласти додаткову угоду щодо продовження дії договору оренди 

земельної ділянки укладеного між Мукачівською міською радою та                            

ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» від 10.05.2017 року, за цільовим 

призначенням «для розміщення, будівництва та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії» (код згідно КВЦПЗ 

14.02), загальною площею 1,1768 га, кадастровий номер 

2110400000:01:007:0057, яка знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. 

Лавківська, 2 А. 

 



 

3 

8. Укласти додаткову угоду щодо продовження дії договору оренди 

земельної ділянки укладеного між Мукачівською міською радою та                            

ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» від 10.05.2017 року, за цільовим 

призначенням «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії» (код 

згідно КВЦПЗ 14.02), загальною площею 1,2445 га, кадастровий номер 

2110400000:01:005:0104, яка знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. 

Масарика Томаша, 42. 

 

9. Укласти додаткову угоду щодо продовження дії договору оренди 

земельної ділянки укладеного між Мукачівською міською радою та                            

ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» від 10.05.2017 року, за цільовим 

призначенням «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії» (код 

згідно КВЦПЗ 14.02), загальною площею 0,2226 га, кадастровий номер 

2110400000:01:001:0268, яка знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. 

Грушевського Михайла, 25. 

 

10. Укласти додаткову угоду щодо продовження дії договору оренди 

земельної ділянки укладеного між Мукачівською міською радою та                            

ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» від 10.05.2017 року, за цільовим 

призначенням «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії» (код 

згідно КВЦПЗ 14.02), загальною площею 0,1488 га, кадастровий номер 

2110400000:01:004:0050, яка знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. 

Мондич Олени, 2 Б. 

 

11. Укласти додаткову угоду щодо продовження дії договору оренди 

земельної ділянки укладеного між Мукачівською міською радою та                            

ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» від 10.05.2017 року, за цільовим 

призначенням «для розміщення, будівництва та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії» (код згідно КВЦПЗД 14.02), 

загальною площею 0,2059 га, кадастровий номер 2110400000:01:014:0054, яка 

знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. Ужгородська, 165 Л. 

  

12. Укласти додаткову угоду про заміну сторони договору оренди 

земельної ділянки розташованої м. Мукачево, вул. Миру, 13 приміщення  1 А, 

площею 0,0042 га, кадастровий номер 2110400000:01:001:1452 за цільовим 

призначенням «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку» (КВЦПЗ 02.03) укладеного між Мукачівською міською радою та 

Козар Василем Васильовичем від 31.07.2020 р., у зв’язку зі зміною сторони 

орендаря (підстава договір купівлі-продажу нежитлового приміщення  від 

27.11.2020 року, зареєстровано в реєстрі №709; витяг з Державного реєстру 
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речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.11.2020 

року, номер запису про право власності: 55393293) на Пфайфер Ярослава 

Андрійовича, інші умови договору не змінюються. 

 

13. Державному реєстратору зареєструвати в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно право користування на зазначені в цьому рішенні 

земельні ділянки комунальної форми власності. 

 

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 


