
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 69 позачергова сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05.12.2019                Мукачево    №1648 

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду  
ТОВ «ПЕРШИЙ КАРАТ» 

 
Розглянувши клопотання ТОВ «ПЕРШИЙ КАРАТ» від 09.09.2019р. вх. 

№10487/0/99-19,  відповідно до статей 12, 122, 124, 186, 186 – 1 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. 1 ст. 59, ст. 
60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку (протокол №77 від 04.12.2019 р.), постійної 
депутатської комісії з питань комунальної власності та земельних відносин 
(протокол №63 від 04.12.2019 р.), Мукачівська міська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду та надати земельну ділянку в оренду на умовах згідно додатку 1. 

2. Державному реєстратору зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно право власності (право користування/припинення 
права користування) на зазначені в цьому рішенні земельні ділянки 
комунальної форми власності. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради Буднік В. та постійну депутатську комісію з питань 
комунальної власності та земельних відносин.  

 
 

Міський голова                                      А. Балога



ДОДАТОК 1 
до рішення 69 позачергової сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
05.12.2019 р. №1648 

 
№ 

п/п 
Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 

особи/назва юридичної 
особи 

РНОКПП / 
код 

ЄДРПОУ 

Адреса земельної 
ділянки,  

м. Мукачево 

Термін 
дії 

договору 
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. 

 
ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПЕРШИЙ КАРАТ» 

36005050 Берегівська, 70 5 0,2646 Для будівництва та 
обслуговування 
будівель торгівлі 

(03.07) 

2110400000:01:002:1215 - 

 
 

Секретар міської ради                   І. Маняк  
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