
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

17 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

28 жовтня 2021           м.Мукачево    №581

Про затвердження актів встановлення меж земельних ділянок

Розглянувши заяву громадянина Микитинець П. П. від 24.06.2021 р., акт

встановлення меж земельних ділянок, відповідно до статей 12, 116, 118, 122,

158, 159, 186 Земельного кодексу України, статті 25 Закону України “Про

землеустрій”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження

порядку ведення Державного земельного кадастру” № 1051 від 17.10.2012 р.,

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та

земельних відносин (протокол №3 від 25.10.2021 р.; 26.10.2021 р.; 27.10.2021

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 акти встановлення меж земельних ділянок, підготовлені

комісією із здійснення контролю за використанням та охороною земель

комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства

на території Мукачівської міської територіальної громади.

Встановити межі земельної ділянки, розташованої за адресою:

с. Макарьово, вул. Шевченка, 14 площею 0,1264 га, цільове призначення:

"для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд (присадибна ділянка)", згідно проекту землеустрою

виготовленого ФОП Марцій Мариною Іванівною (замовник документації

Микитинець Петро Петрович), а саме:

від А до Б – земельна ділянка гр. Свирида М.М.;

від Б до В – земельна ділянка гр. Цільо В.В..;

від В до Г – землі загального користування (вул. Шевченка);

від Г до Д – земельна ділянка гр. Шепитько М.П.;

від Д до А - земельна ділянка гр. Бойко М.
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2. За наявності земель, облікованих за будинковолодінням згідно даних 

технічного паспорта більших за норми безоплатної приватизації, 

рекомендувати землекористувачам та сертифікованим виконавцям робіт із 

землеустрою окремо сформувати та провести реєстрацію таких ділянок в 

Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно, як власність Мукачівської міської територіальної громади – 

комунальну власність.  

3. Державному реєстратору зареєструвати зазначені в цьому рішенні 

земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

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

питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

 

Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА 


