
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

___ сесія 8-го скликання

РІШЕННЯ

________                               Мукачево               №____

� � � � Про створення громадських пасовищ на території с. Нове Давидково
Мукачівської міської територіальної громади

З метою раціонального використання земельних ресурсів Мукачівської 
міської територіальної громади, збереженням території для випасання худоби в 
с. Нове Давидково, розглянувши звернення старости Новодавидківського 
старостинського округу, відповідно до статтями 12, 20 частини 2 статті 34, 
статті 122 Земельного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол № ___                         
від ____ 2021 р.; від ____ 2021 р.; від ____ 2021 р.), керуючись п. 34 ч.1 ст. 26, 
ч.1 ст. 59, ч. ч. 5, 6 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА:

1.Створити громадські пасовища на території с. Нове Давидково 
Мукачівської міської територіальної громади на земельних ділянках:

1.1площею 12.6996 га, за кадастровими номерами 
2122785800:01:002:0070 за рахунок земель запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи 
юридичним особам) землі сільськогосподарського призначення;

1.2площею 1 га  за кадастровими номерами площею 12.6996 га,  за 
кадастровими номерами 2122785800:01:002:0075 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення;

1.3площею 1 га  за кадастровими номерами площею 7.547 га,  за 
кадастровими номерами 2122785800:01:002:0076 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення;

1.4площею 2 га  за кадастровими номерами площею 2 га, за кадастровими 
номерами 2122785800:01:002:0073 за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення;

1.5площею 12.0917 га, за кадастровими номерами 
2122785800:01:002:0069 за рахунок земель запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи 
юридичним особам) землі сільськогосподарського призначення;

1.6площею 12.2248 га, за кадастровими номерами 



2122785800:01:002:0023 за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.

2.Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 
ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
цільове призначення яких змінюється, а саме:

2.1.площею 12.6996 га,  за кадастровими номерами 
2122785800:01:002:0070 із земель запасу (земельні ділянки кожної категорії 
земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 
особам) землі сільськогосподарського призначення на земельні ділянки під 
громадськими сіножатями та громадськими пасовищами;

2.2.площею 1 га  за кадастровими номерами площею 12.6996 га,  за 
кадастровими номерами 2122785800:01:002:0075 із земель 
сільськогосподарського призначення на земельні ділянки під громадськими 
сіножатями та громадськими пасовищами; 

2.3.площею 1 га  за кадастровими номерами площею 7.547 га,  за 
кадастровими номерами 2122785800:01:002:0076 із земель 
сільськогосподарського призначення на земельні ділянки під громадськими 
сіножатями та громадськими пасовищами;

2.4.площею 2 га  за кадастровими номерами площею 2 га, за 
кадастровими номерами 2122785800:01:002:0073 із земель 
сільськогосподарського призначення на земельні ділянки під громадськими 
сіножатями та громадськими пасовищами;

2.5.площею 12.0917 га, за кадастровими номерами 
2122785800:01:002:0069 із земель запасу (земельні ділянки кожної категорії 
земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 
особам) землі сільськогосподарського призначення на земельні ділянки під 
громадськими сіножатями та громадськими пасовищами;

2.6.площею 12.2248 га, за кадастровими номерами 
2122785800:01:002:0023 із земель сільськогосподарського призначення на 
земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами.

3. 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


