
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   22 позачергова сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________          м. Мукачево     №______ 

 

 

Про здійснення державної реєстрації земельних ділянок в комунальну власність 

в рамках реалізації проекту будівництва аеропорту на території Мукачівської 

міської територіальної громади 

 

Відповідно до статей 12, 84, 122, 184, 186 Земельного кодексу України, 

Законів України “Про землеустрій”,  “Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень”, враховуючи рекомендації постійної комісії 

з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №8 від 

08.02.2022 р., 09.02.2022 р., 10.02.2022 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 0.1187 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0098, за 

цільовим призначенням “для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)” (код 02.01) за адресою: 

с. Нижній Коропець, урочище "Чорний потік", номер ділянки згідно генплану 

забудови 386. 

 

2. Здійснити державну реєстрацію земельної ділянки площею 0.1187 га, 

кадастровий номер 2122785600:04:000:0098, за цільовим призначенням “для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)” (код 02.01) за адресою: с. Нижній Коропець, 

урочище "Чорний потік", номер ділянки згідно генплану забудови 386 в 

комунальну власність Мукачівської міської територіальної громади в особі 

Мукачівської міської ради. 

 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 0.1200 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0099, за 

цільовим призначенням “для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)” (код 02.01) за адресою: 
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с. Нижній Коропець, урочище "Чорний потік", номер ділянки згідно генплану 

забудови 392. 

 

4. Здійснити державну реєстрацію земельної ділянки площею 0.1200 га, 

кадастровий номер 2122785600:04:000:0099, за цільовим призначенням “для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)” (код 02.01) за адресою: с. Нижній Коропець, 

урочище "Чорний потік", номер ділянки згідно генплану забудови 392 в 

комунальну власність Мукачівської міської територіальної громади в особі 

Мукачівської міської ради. 

 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 0.0782 га, кадастровий номер 2122785600:03:002:0061, за 

цільовим призначенням “для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)” (код 02.01) за адресою: 

с. Нижній Коропець, урочище "Чорний потік", номер ділянки згідно генплану 

забудови 424. 

 

6. Здійснити державну реєстрацію земельної ділянки площею 0.0782 га, 

кадастровий номер 2122785600:03:002:0061, за цільовим призначенням “для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)” (код 02.01) за адресою: с. Нижній Коропець, 

урочище "Чорний потік", номер ділянки згідно генплану забудови 424 в 

комунальну власність Мукачівської міської територіальної громади в особі 

Мукачівської міської ради. 

 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 0.1335 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0092, за 

цільовим призначенням “для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)” (код 02.01) за адресою: 

с. Нижній Коропець, урочище "Чорний потік", номер ділянки згідно генплану 

забудови 373. 

 

8. Здійснити державну реєстрацію земельної ділянки площею 0.1335 га, 

кадастровий номер 2122785600:04:000:0092, за цільовим призначенням “для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)” (код 02.01) за адресою: с. Нижній Коропець, 

урочище "Чорний потік", номер ділянки згідно генплану забудови 373 в 
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комунальну власність Мукачівської міської територіальної громади в особі 

Мукачівської міської ради. 

 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 0.0875 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0096, за 

цільовим призначенням “для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)” (код 02.01) за адресою: 

с. Нижній Коропець, урочище "Чорний потік", номер ділянки згідно генплану 

забудови 378. 

 

10. Здійснити державну реєстрацію земельної ділянки площею 0.0875 га, 

кадастровий номер 2122785600:04:000:0096, за цільовим призначенням “для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)” (код 02.01) за адресою: с. Нижній Коропець, 

урочище "Чорний потік", номер ділянки згідно генплану забудови 378 в 

комунальну власність Мукачівської міської територіальної громади в особі 

Мукачівської міської ради. 

 

11. Державному реєстратору зареєструвати, зазначені в цьому рішенні 

земельні ділянки комунальної форми власності в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно. 

 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань комунальної власності та земельних відносин.  

 

 

Міський голова                                                                            Андрій БАЛОГА 


