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  9 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

27 травня 2021          Мукачево №349

Про укладання договорів оренди земель комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади

Розглянувши клопотання підприємств, установ, організацій, суб'єктів 
підприємницької діяльності, відповідно до статей 12, 122, 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", 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.; протокол №8 від 27.05.2021 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. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду - згідно додатку 1 до цього рішення.

2. Внести зміни до п. 4 та 8 договору оренди земельної ділянки, 
укладеного між Мукачівською міською радою та ПАТ “Закарпаттяобленерго”  
зареєстрованого від 21.07.2020 р. а саме пункти викласти у новій редакції: 

- «4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно з витягом 
№707/0/198-21 від 16.02.2021 року становить 922,19 гривень.»;

- «8. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: в грошовій 
формі у розмірі 5,38 грн. (п"ять гривень тридцять вісім копійок) щомісяця, що 
становить 7 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки».

Інші умови договору не змінюються.
3. Внести зміни в пункт 5 додатку №1 до рішення 4 сесії Мукачівської 

міської ради 8 скликання "Про укладання договорів оренди земель комунальної 
власності Мукачівської міської територіальної громади" від 28.01.2021р.            
№ 174, виклавши його в редакції згідно - додатку № 2 до цього рішення.

4. Внести зміни в пункт 2 додатку №2 до рішення 8 сесії Мукачівської 
міської ради 8 скликання "Про укладання договорів оренди земель комунальної 



власності Мукачівської міської територіальної громади" від 29.04.2021р.            
№ 310, виклавши його в редакції згідно - додатку № 3 до цього рішення.

5. Державному реєстратору зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно право користування на зазначені в цьому рішенні 
земельні ділянки комунальної форми власності.

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 відносин.

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


