
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  10 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

25 червня 2021          Мукачево №402

Про інвентаризацію земельних ділянок 

Відповідно до статей 12, 92, 122, 143, 186 Земельного кодексу України, 
Закону України "Про землеустрій", постанови Кабінету Міністрів України 
“Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель” від 5 червня 
2019 року №456, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
комунальної власності та земельних відносин (протокол №9 від 22.06.2021 р.; 
23.06.2021 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. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 
ради на розроблення проекту землеустрою з інвентаризації земель в межах та 
за межами населеного пункту с. Нижній Коропець на території Мукачівської 
міської територіальної громади.

2. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 
ради на розроблення проекту землеустрою з інвентаризації земель в межах та 
за межами населеного пункту  с. Форнош на території Мукачівської міської 
територіальної громади.

3. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 
ради на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельних ділянок:

3.1. площею 14,5885 га, кадастровий номер 2122782000:03:002:0001 за 
цільовим призначенням «землі запасу», розташованої за межами населеного 
пункту с. Дерцен Мукачівської міської територіальної громади;

3.2. площею 12,2550 га, кадастровий номер 2122782000:03:003:0001 за 
цільовим призначенням «землі запасу», розташованої за межами населеного 
пункту с. Дерцен Мукачівської міської територіальної громади;

3.3. площею 44,4269 га, кадастровий номер 2122782000:03:004:0001 за 
цільовим призначенням «землі запасу», розташованої за межами населеного 
пункту с. Дерцен Мукачівської міської територіальної громади;

3.4. площею 19,0806 га, кадастровий номер 2122782000:03:005:0001 за 
цільовим призначенням «землі запасу», розташованої за межами населеного 



пункту с. Дерцен Мукачівської міської територіальної громади;
3.5. площею 20,2839 га, кадастровий номер 2122782000:03:005:0005 за 

цільовим призначенням «землі запасу», розташованої за межами населеного 
пункту с. Дерцен Мукачівської міської територіальної громади;

3.6. площею 10,6725 га, кадастровий номер 2122782000:03:005:0002 за 
цільовим призначенням «землі запасу», розташованої за межами населеного 
пункту с. Дерцен Мукачівської міської територіальної громади;

3.7. площею 3,0839 га, кадастровий номер 2122782000:03:005:0003 за 
цільовим призначенням «землі запасу», розташованої за межами населеного 
пункту с. Дерцен Мукачівської міської територіальної громади;

3.8. площею 2,9273 га, кадастровий номер 2122782000:03:005:0004 за 
цільовим призначенням «землі запасу», розташованої за межами населеного 
пункту с. Дерцен Мукачівської міської територіальної громади;

3.9. площею 42,7611 га, кадастровий номер 2122785300:01:102:0002 за 
цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва», розташованої за межами населеного пункту с. Форнош 
Мукачівської міської територіальної громади.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова та 
постійну комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. 

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


