
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   18 сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

            м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до деяких рішень Мукачівської міської ради  

 

Розглянувши заяви громадян, з метою впорядкування рішень Мукачівської 

міської ради відповідно до статей 12, 116, 118, 122, 186 Земельного кодексу 

України, статей 25, 30 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 №4 від 

04.11.2021; 22.11.2021 р.; 23.11.2021 р.; 24.11.2021 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. Внести зміни в пункт 66 додатку №1 до рішення 8 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання "Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою, затвердження землевпорядних документацій та передачу 

земельних ділянок у власність" від 29.04.2021 р. №311 виклавши його в новій 

редакції згідно  додатку 1. 

2. Внести зміни в пункт 20 додатку №1 до рішення 8 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання "Про передачу земельних ділянок у власність, що 

перебувають у користуванні громадян та на яких розташовані житлові будинки, 

іншої будівлі і споруди" від 30.09.2021 р. №544 виклавши його в новій редакції 

згідно  додатку 2. 

3. Внести зміни в пункт 2 додатку №4 до рішення 15 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання "Про внесення змін до деяких рішень Мукачівської 

міської ради" від 30.09.2021 р. №542 виклавши його в новій редакції згідно  

додатку 3. 

4. Внести зміни в пункт 6 додатку №1 до рішення 11 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання "Про передачу земельних ділянок у власність, що 
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перебувають у користуванні громадян та на яких розташовані житлові будинки, 

іншої будівлі і споруди" від 29.07.2021 р. №443 виклавши його в новій редакції 

згідно додатку 4. 

5. Внести зміни в пункт 25, а саме в цільове призначення земельної ділянки 

додатку №1 до рішення 17 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання "Про 

передачу земельних ділянок у власність, що перебувають у користуванні 

громадян та на яких розташовані житлові будинки, іншої будівлі і споруди" від 

28.10.2021 р. №583 виклавши його в новій редакції згідно додатку 5. 

6. Внести зміни в пункт 10, додатку №2 до рішення 15 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання "Про затвердження землевпорядних документацій 

та передачу земельних ділянок у власність (крім земельних ділянок, що 

перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки 

власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі і споруди" від 

30.09.2021 р. №547 виклавши його в новій редакції згідно додатку 6. 

7. Внести зміни в пункт 13, додатку №1 до рішення 17 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання "Про затвердження землевпорядних документацій 

та передачу земельних ділянок у власність (крім земельних ділянок, що 

перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки 

власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі і споруди" від 

28.10.2021 р. №579 виклавши його в новій редакції згідно додатку 7. 

8. Державному реєстратору зареєструвати зазначені в цьому рішенні 

земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

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

питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

 

       Міський голова        Андрій БАЛОГА 


