
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

27 травня 2021          Мукачево №358

Про припинення виробничо-комерційному товариству «Мон-Інвест»
права постійного користування земельними ділянками на території
Мукачівської міської територіальної громади

Беручи до уваги невиконання ВКТ «Мон-Інвест» п. 1 та 2 Мирової угоди
від 18.09.2006 року укладеної між ВКТ «Мон-Інвест» в особі директора
Цанько В.І. та Мукачівською міською радою в особі міського голови
м. Мукачево Петьовка В.В., затвердженої ухвалою Господарського суду
Закарпатської області № 4/88 від 07.12.2006 року, відповідно до статей 12, 83,
92, 122, 141, 142, ч.3 та ч. 4 ст. 142 Земельного кодексу України, пункту 3
Мирової угоди від 18.09.2006 року, враховуючи рекомендації постійної комісії
з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №7 від
24.05.2021 р.; 25.05.2021 р.; 26.05.2021 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. Припинити право постійного користування земельними ділянками
комунальної власності територіальної громади міста Мукачева (Мукачівська
міська територіальна громада) на підставі п.3 Мирової угоди від 18.09.2006
року укладеної між ВКТ «Мон-Інвест» в особі директора Цанько В.І. та
Мукачівською міською радою в особі міського голови м. Мукачево
Петьовка В.В., затвердженої ухвалою Господарського суду Закарпатської
області № 4/88 від 07.12.2006 року, згідно державного акта на право постійного
користування землею виданого Виробничо-комерційному товариству «Мон-
Інвест» (код ЄДРПОУ 04053743) від 24.11.1997 року серія І-ЗК № 000316,
загальною площею 1,5982 га, розташованими в м. Мукачево в районі вул.
Росвигівська, цільове призначення «для будівництва та обслуговування
гостиннично-розважального центру», за кадастровими номерами:

-2110400000:01:003:0260, площею 1,3095 га (код за КВЦПЗ - 03.07);
-2110400000:01:003:0261, площею 0,2887 га (код за КВЦПЗ - 03.07).



2. Зареєструвати земельні ділянки, у відповідності до чинного 
законодавства України, визначені пунктом 1 цього рішення за Мукачівською  
міською територіальною громадою в особі Мукачівської міської ради на праві 
комунальної власності, а саме:

- площею 1,3095 га кадастровий номер 2110400000:01:003:0260 за 
цільовим призначення «для будівництва та обслуговування гостиннично-
розважального центру» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 
код за КВЦПЗ - 03.07;

- площею 0,2887 га кадастровий номер 2110400000:01:003:0261 за 
цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування гостиннично-
розважального центру» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 
код за КВЦПЗ - 03.07.

3. Державному реєстратору здійснити реєстраційні дії в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно у відповідності до пунктів 1 та 2 цього 
рішення.

4. 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


