
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  12 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

26 серпня 2021          Мукачево №

� � � � Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, затвердження 
проектів землеустрою та передачу земельних ділянок в оренду 

Розглянувши клопотання підприємств, установ, організацій, суб'єктів 
підприємницької діяльності, відповідно до статей 12, 122, ч. 3 ст. 123 
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 №11 від 05.08.2021 р.; 19.08.2021 р.; 20.08.2021 р.; 
25.08.2021 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. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду та передати земельні ділянки в оренду - згідно додатку 1 до цього 
рішення.

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду - згідно додатку № 2 до цього рішення.

3. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки укладеного 
між Мукачівською міською радою та ТОВ “ТИСА-СТАР” від 18 липня 2016 
року, загальною площею 0,0236 га, яка знаходиться за адресою: м. Мукачево, 
вул. Університетська, 9 А-1 для будівництва та обслуговування об'єктів 
туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування терміном на  
5 років (кадастровий номером земельної ділянки 2110400000:01:023:0417) та 
укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки.

3. Внести зміни в пункт 1 додатку №1 до рішення 10 сесії Мукачівської 
міської ради 8 скликання "Про укладання договорів оренди земель комунальної 
власності Мукачівської міської територіальної громади" від 25.06.2021р.            
№397, виклавши його в редакції згідно - додатку № 3 до цього рішення.



4. Уповноважити Мукачівського міського голову на підписання 
договорів оренди земельних ділянок та додаткової угоди укладеною між 
Мукачівською міською радою та ТОВ “ТИСА-СТАР” від 18 липня 2016 року у 
відповідності 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


