
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

19 позачергова сесія 8-го скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про врегулювання питань використання земельної ділянки та майна 

Мукачівським міським комунальним підприємством «Мукачівпастранс» 

 

 

Розглянувши клопотання юридичних осіб, у відповідності до ст.ст. 12, 92, 

122, ч.4 ст. 142, ст.186 Земельного кодексу України, ч.3 ст.78, ст. 136 

Господарського кодексу України, відповідно до наказу управління міського 

господарства Мукачівської міської ради №106/24-21 від 24.11.2021 р., на 

підставі заяви директора Мукачівського міського комунального підприємства 

«Мукачівпастранс» від 01.12.2021р. №125, враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №5 від 

16.12.2021 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 Мукачівському міському 

комунальному підприємству «Мукачівпастранс» (код ЄДРПОУ 41452932) на 

земельну ділянку площею 0,925 га, кадастровий номер 2110400000:01:005:0626, 

за цільовим призначенням (код КВЦПЗ 12:04) «для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства». 

2. Припинити право господарського відання Мукачівському міському 

комунальному підприємству «Мукачівпастранс» (код ЄДРПОУ 41452932)  на 

об’єкт нерухомого майна, який знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. 

Свалявська, 3, загальною площею 1333,3 кв.м. 

3. Передати Мукачівському міському комунальному підприємству 

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

ділянку площею 0,6360 га, кадастровий номер 2110400000:01:005:0751, цільове 

призначення (код КВЦПЗ 12:04) «для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства», за адресою:          

м. Мукачево,  вул. Свалявська, 3. 
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4. Передати Мукачівському міському комунальному підприємству 

«Мукачівпастранс»(код ЄДРПОУ 41452932) на праві господарського відання 

об’єкт нерухомого майна, який знаходиться за адресою: м. Мукачево,            

вул. Свалявська, 3, загальною площею 747,20 кв.м. 

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 


