
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

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 №_____ від ______2021 р.; 

_____2022 р.; _____2022 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. Нове Давидково 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. Лавки на території Мукачівської міської 

територіальної громади. 

3. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 

ради на розроблення проекту землеустрою з інвентаризації земель в межах та за 

межами населеного пункту с. Ключарки на території Мукачівської міської 

територіальної громади. 

4. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 

ради на розроблення проекту землеустрою з інвентаризації земель в межах та за 

межами населеного пункту с. Дерцен на території Мукачівської міської 

територіальної громади. 

5. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 

ради на розроблення проекту землеустрою з інвентаризації земель в межах та за 

межами населеного пункту с. Пістрялово на території Мукачівської міської 

територіальної громади. 
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6. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 

ради на розроблення проекту землеустрою з інвентаризації земель в межах та за 

межами населеного пункту с. Залужжя на території Мукачівської міської 

територіальної громади. 

7. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 

ради на розроблення проекту землеустрою з інвентаризації земель в межах та за 

межами населеного пункту с. Завидово на території Мукачівської міської 

територіальної громади. 

8. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 

ради на розроблення проекту землеустрою з інвентаризації земель в межах та за 

межами населеного пункту с. Негрово на території Мукачівської міської 

територіальної громади. 

9. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 

ради на розроблення проекту землеустрою з інвентаризації земель в межах та за 

межами населеного пункту с. Барбово на території Мукачівської міської 

територіальної громади. 

10. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської 

міської ради на розроблення проекту землеустрою з інвентаризації земель в 

межах та за межами населеного пункту с. Доробратово на території 

Мукачівської міської територіальної громади. 

11. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської 

міської ради на розроблення проекту землеустрою з інвентаризації земель в 

межах та за межами населеного пункту с. Ромочевиця на території 

Мукачівської міської територіальної громади. 

12. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської 

міської ради на розроблення проекту землеустрою з інвентаризації земель в 

межах та за межами населеного пункту с. Горбок на території Мукачівської 

міської територіальної громади. 

13. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської 

міської ради на розроблення проекту землеустрою з інвентаризації земель в 

межах та за межами населеного пункту с. Макарьово на території Мукачівської 

міської територіальної громади. 

14. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської 

міської ради на розроблення проекту землеустрою з інвентаризації земель в 

межах та за межами населеного пункту с. Шенборн на території Мукачівської 

міської територіальної громади. 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з 

питань комунальної власності та земельних відносин.  

 

Міський голова                           Андрій БАЛОГА 


