
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 ___ сесія 8-го скликання
Р І Ш Е Н Н Я

                                      
                                                            Мукачево                  №____

Про зміну цільового призначення 
земельних ділянок

Розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб, відповідно до 
статей 12, 20, 184, 186 Земельного кодексу України, Законів України “Про 
землеустрій”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 
власності та земельних відносин (протокол №___ від _______2021 р.; 
______2021 р.; ______2021 р.), керуючись п. 34 ч.1. ст. 26, ч.1 ст. 59 та ст. 60 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська 
рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельних ділянок із земель «для індивідуального садівництва» на землі «для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд (присадибна ділянка)» – згідно додатку 1 до цього рішення.

2. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки із земель “для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості” на землі “для будівництва та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об"єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури” – згідно додатку 2 до цього рішення.

3. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки із земель “для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості” на землі “для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі” – згідно додатку 3 до цього рішення.

4. Державному реєстратору Держгеокадастру: земельні ділянки 
сформувати у вигляді файла формату XML у кодуванні Unicode (UTF-8), 
оприлюднити відомості про кадастрові номери.

5. Державному реєстратору зареєструвати, зазначені в цьому рішенні 
земельні ділянки комунальної форми власності в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 



управління міського господарства Мукачівської міської ради Блінова А. та 
постійну комісію з питань комунальної власності та земельних відносин.

Міський голова                 А. БАЛОГА


