
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

 

Про передачу в постійне користування земельних ділянок Управлінню освіти, 

культури, молоді та спорту 

 

Розглянувши клопотання Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради (№ 1144, №1145 від 02.11.2022), відповідно до 

статей 12, 92, 122, 186 Земельного кодексу України, Законів України «Про 

землеустрій», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового 

призначення», п.6 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та земельних 

відносин (протокол №___ від _____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.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

розташованих за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,                         

с. Лісарня, 51 а, з кадастровими номерами 2122781400:12:000:0123, 

2122781400:12:000:0124 з цільовим призначенням «для будівництва та 

обслуговування об'єктів рекреаційного призначення» (код КВЦПЗ 07.13) та 

кадастровими номерами 2122781400:12:000:0126, 2122781400:12:000:0127 з 

цільовим призначенням «для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних цілей» (код КВЦПЗ 10.08). 

2. Передати Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської 

міської ради в постійне користування наступні земельні ділянки за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, с. Лісарня, 51а: 

1) площею 0,9124 га, з кадастровим номером 2122781400:12:000:0123, з 

цільовим призначенням для будівництва та обслуговування об'єктів 

рекреаційного призначення» (код КВЦПЗ 07.13); 
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2) площею 1,2851 га, з кадастровим номером 2122781400:12:000:0124, з 

цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування об'єктів 

рекреаційного призначення» (код КВЦПЗ 07.13); 

3) площею 0,1891 га, з кадастровим номером 2122781400:12:000:0126, з 

цільовим призначенням «для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних цілей» (код КВЦПЗ 10.08); 

4) площею 0,6056 га, з кадастровим номером 2122781400:12:000:0127, з 

цільовим призначенням «для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних цілей» (код КВЦПЗ 10.08). 

3. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради здійснити заходи з державної реєстрації права постійного користування на 

земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

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

питань комунальної власності та земельних відносин.  

 

 

Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 


