
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ___ сесія 8-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_____________                          Мукачево                  №____ 
 
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельних 
часток (паїв) 
 

Розглянувши заяви громадян, відповідно до Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 
колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 
масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству 
та стимулювання зрошення в Україні», статей 12, 81, 122 та пунктом 21 
Перехідних положень Земельного кодексу України, Законом України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 
земельних часток (паїв)», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
комунальної власності та земельних відносин (протокол №__від ____2021р., від 
____ 2021р., від ____ 2021р.), 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 технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельні ділянки 
(паї) фізичним особам за цільовим призначенням 01.01 «Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва» в кількості 6 технічних документацій 
згідно додатку до даного рішення. 

2. Державному реєстратору зареєструвати в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно право власності (право користування/припинення 
права користування) на зазначені в цьому рішенні земельні ділянки 
комунальної форми власності. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань комунальної власності та земельних відносин. 
 
 
Міський голова                                  Андрій БАЛОГА



ДОДАТОК  
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання 

__________2021р. №____ 

СПИСОК 

фізичних осіб, яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості): 

1. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва: 
 

№ 
п/п 

Прізвище, м.’я, по 
батькові фізичної особи 

РНОКПП Адреса земельної 
ділянки,  

 

Номер 
ділянки 

Площа 
земельної 
ділянки,га 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки (код 
за КВЦПЗ) 

Кадастровий номер земельної 
ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Пфайфер Анна-Верона 

Іванівна 
(…) На території 

Залужанської 
сільської ради, 

урочище 
«Станівський 

потік» 

Д 3 1,7600 01.01 2122782600:01:000:0019 

2. Фозекош Ганна 
Михайлівна 

(…) На території 
Залужанської 

сільської ради, 
урочище 

«Станівський 
потік» 

Д 19 1,7600 01.01 2122782600:01:000:0025 

3. Гадьмаш Надія 
Михайлівна 

(…) На території 
Залужанської 

сільської ради, 
урочище 

«Станівський 
потік» 

Д 21 1,7600 01.01 2122782600:01:000:0032 



4. Гомонай  
Юрій Петрович 

(…) На території 
Залужанської 

сільської ради, 
урочище 

«Станівський 
потік» 

Д 5 1,7600 01.01 2122782600:01:000:0030 

5. Порохнавець Оксана 
Михайлівна 

(…) На території 
Залужанської 

сільської ради, 
урочище 

«Станівський 
потік» 

Д 22 1,7600 01.01 2122782600:01:000:0023 

6. Олексик Марія 
Андріївна 

(…) На території 
Залужанської 

сільської ради, 
урочище 

«Станівський 
потік» 

Д 14 1,7600 01.01 2122782600:01:000:0028 

 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                      Яна ЧУБИРКО 
 
 


	Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв)

