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МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про припинення права постійного користування на земельні ділянки 

ТОВ«БАРВА» та передачу в оренду ТОВ «ЗАКАРПАТБУД СЕРВІС» 
 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «БАРВА» від 15.09.2022 про припинення 

права постійного користування на земельні ділянки та ТОВ «ЗАКАРПАТБУД 

СЕРВІС» від 15.09.2022 про передачу в оренду земельних ділянок, відповідно 

до статей 12, 92, 122, 141, 142, 186 Земельного кодексу України, Законів 

України "Про землеустрій",  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. Припинити Товариству з обмеженою відповідальністю «БАРВА» (код 

20445649) право постійного користування на земельні ділянки з цільовим 

призначенням «для розміщення та обслуговування будівель торгівлі» (код за 

КВЦПЗ: 03.07): 

 1) земельна ділянка кадастровий номер 2110400000:01:006:0592, 

загальною площею 0,5361 га, яка знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул.                    

Пряшівська-бічна, 2 (Державний акт на право постійного користування землею 

ІІ-ЗК №001594 від 12.11.1996 року). 

  2) земельна ділянка кадастровий номер 2110400000:01:006:0593, 

загальною площею 0,7037 га, яка знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул.                  

Пряшівська-бічна, 6 (Державний акт на право постійного користування землею 

ІІ-ЗК №001594 від 12.11.1996 року).  

2. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТБУД 

СЕРВІС» (код 40424307) в оренду строком на 5 (п’ять) років наступні земельні 

ділянки: 

1) земельну ділянку кадастровий номер 2110400000:01:006:0592, 

загальною площею 0,5361 га, яка знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул.                 

Пряшівська-бічна, 2 з цільовим призначенням «для розміщення та 

обслуговування будівель торгівлі» (код за КВЦПЗ: 03.07). 
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2)  земельна ділянка кадастровий номер 2110400000:01:006:0593, 

загальною площею 0,7037 га, яка знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул.               

Пряшівська-бічна, 6 з цільовим призначенням «для розміщення та 

обслуговування будівель торгівлі» (код за КВЦПЗ: 03.07). 

3)  земельна ділянка кадастровий номер 2110400000:01:005:0400, 

загальною площею 0,6040 га, яка знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул.               

Масарика Томаша, 11 К з цільовим призначенням «для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код за 

КВЦПЗ: 11.02)» . 

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТБУД СЕРВІС» 

укласти договори оренди земельної ділянки з Мукачівською міською радою. 

4. Державному реєстратору зареєструвати право власності та інші речові 

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

майно на земельні ділянки згідно цього рішення. 

5. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 

оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Мукачівської міської ради 

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

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

питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

 

Міський голова                                  Андрій БАЛОГА 


