
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

Розглянувши звернення ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» про 

затвердження документації та надання земельних ділянок в оренду для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної енергії  від 16.08.2022 року, відповідно до ст.ст 

12, 93, 95, 96, 124, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

оренду землі», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 

власності та земельних відносин (протокол № ___ від _______2022), 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 проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду Приватному акціонерному товариству «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із 

земель комунальної власності, які знаходяться за межами населених пунктів, за 

цільовим призначенням «для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії» (код за 

КВЦПЗ: 14.02): 

1) земельна ділянка, яка знаходиться за межами населеного пункту на 

території Мукачівської міської територіальної громади, загальною площею 

0,0029 га., кадастровий номер 2122786400:02:002:0046 (КТП-345); 

2) земельна ділянка, яка знаходиться за межами населеного пункту на 

території Мукачівської міської територіальної громади, загальною площею 

0,0028 га., кадастровий номер 2122786400:03:003:0013 (КТП-340); 

3) земельна ділянка, яка знаходиться за межами населеного пункту на 

території Мукачівської міської територіальної громади, загальною площею 

0,0035 га., кадастровий номер 2122785300:02:000:0007 (КТП-346); 

4) земельна ділянка, яка знаходиться за межами населеного пункту на 

території Мукачівської міської територіальної громади, загальною площею 

0,0025 га., кадастровий номер 2122785400:01:014:0009 (КТП-111). 

2. Передати у користування на умовах оренди Приватному акціонерному 

товариству «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» земельні ділянки, визначені пунктом 



 

2 

1 даного рішення строком на 10 років та встановити розмір орендної плати на 

рівні 6% від нормативної грошової оцінки землі. 

3. Приватному акціонерному товариству «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

здійснити заходи з проведення державної реєстрації права користування 

земельними ділянками на умовах оренди у встановленому чинним 

законодавством України порядку.  

4. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-порталі Мукачівської міської 

ради (https://mukachevo-rada.gov.ua/). 

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

питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 

 

 

https://mukachevo-rada.gov.ua/

