
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до рішення 28 позачергової сесії Мукачівської міської 

ради 8-го скликання від 30.06.2022 №825 

З метою виправлення технічних описок та впорядкування рішень 

Мукачівської міської ради, відповідно до статей 12, 116, 186 Земельного 

кодексу України, статей 25, 30 Закону України «Про землеустрій», постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051 «Про затвердження порядку 

ведення Державного земельного кадастру», враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол 

№__від ____2022р., від ____ 2022р., від ____ 2022р), 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. Внести зміни до рішення 28 позачергової сесії Мукачівської міської ради 

8-го скликання від 30.06.2022 №825 «Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та 

укладання договорів оренди земель комунальної власності Мукачівської 

міської територіальної громади», а саме: 

1) пункт 7 рішення викласти в наступній редакції: 

«7. Укласти додаткову угоду щодо продовження дії договору оренди 

земельної ділянки укладеного між Мукачівською міською радою та                            

ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» від 10.05.2017 року, за цільовим 

призначенням «для розміщення, будівництва та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії» (код згідно КВЦПЗ 

14.02), загальною площею 1,1768 га, кадастровий номер 

2110400000:01:007:0057, яка знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. 

Львівська, 2 А». 

2) пункт 12 рішення викласти в наступній редакції: 

«12. Укласти додаткову угоду про заміну сторони договору оренди 

земельної ділянки розташованої м. Мукачево, вул. Миру, 13, приміщення 1А, 

площею 0,0042 га, кадастровий номер 2110400000:01:001:1452 за цільовим 

призначенням «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» (код 

згідно КВЦПЗ 03.07), укладеного між Мукачівською міською радою та Козар 

Василем Васильовичем від 31.07.2020, у зв’язку зі зміною сторони орендаря 



 

2 

(підстава договір купівлі-продажу нежитлового приміщення  від 27.11.2020 

року, зареєстровано в реєстрі №709; витяг з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.11.2020 року, номер 

запису про право власності: 55393293) на Пфайфер Ярослава Андрійовича, інші 

умови договору не змінюються». 

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

питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

 

Міський голова            Андрій БАЛОГА 


