
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

                 Про передачу земельних ділянок у постійне користування 

 

Розглянувши клопотання юридичних осіб, відповідно до статей 12, 92, 122, 

186 Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», 

п.6 Розділу 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 №___ від _____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 

постійне користування та надати в постійне користування земельні ділянки (у 

кількості 14 проектів землеустрою ) згідно додатку 1 до цього рішення. 

 

2. Надати Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 

дозволи на розроблення проектів відведення земельних ділянок в постійне 

користування ( у кількості 4 дозволів) згідно додатку 2 до цього рішення. 

 

3. Припинити право постійного користування земельними ділянками 

Мукачівському міському комунальному підприємству «Мукачівпастранс» (код 

ЄДРПОУ 41452932) на земельні ділянки: 

- площею 0.1226 га, кадастровий номер 2110400000:01:001:1515; 

- площею 0.2033 га, кадастровий номер 2110400000:01:001:1525; 

- площею 0.03  га, кадастровий номер 2110400000:01:001:1517; 

- площею 0.0303 га, кадастровий номер 2110400000:01:001:1533. 

 

4. Передати Мукачівському міському комунальному підприємству 

«Мукачівпастранс» (код ЄДРПОУ 41452932) в постійне користування земельну 

ділянку площею 0,3862 га, кадастровий номер 2110400000:01:001:1555, цільове 



 

2 

призначення «Землі загального користування» для паркування транспортних 

засобів (код КВЦПЗ 18:00) за адресою: м. Мукачево,  площа Духновича 

Олександра, 2 та вул. Валленберга Рауля, б/н. 

5. Державному реєстратору зареєструвати право власності та інші речові 

права (право користування) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно на земельні ділянки згідно додатку до цього рішення. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності та земельних відносин.  

 

Міський голова                                  Андрій БАЛОГА 

 


