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Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 
об’єкту нерухомого майна 

 
Відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Цивільного кодексу України, 
Господарського кодексу України, рішення 12 сесії Мукачівської міської ради 8-
го скликання №477 від 26.08.2021 «Про затвердження містобудівної 
документації «Детальний план території для проектування та будівництва 
аеропорту в Закарпатській регіоні на території Мукачівської міської 
територіальної громади»», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
комунальної власності та земельних відносин (протокол №__ від ____2021р.; 
____2021р.; _____2021р.), керуючись ст.25, ч.1 ст.59, ч.5 ст.60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на прийняття з державної в комунальну власність 
Мукачівської міської територіальної громади земельної ділянці площею 1,8998 
га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0002, за адресою: с. Нижній 
Коропець, вул. Бічна, 1, та об’єкти нерухомого майна «Водозабір» розташовані 
на ній, а саме: 
 - літ. «Е», свердловина № 7 № 146, загальною площею 8,80 кв.м.; 
 - літ. «Ж», свердловина №8 № 147, загальною площею 8,90 кв.м.; 
 - літ. «З», свердловина №12 № 148, загальною площею 8,70 кв.м.; 
 - літ. «К», ТП – 5 №2309, загальною площею 40,90 кв.м.; 
 - літ. «Л», будиночок чергового персоналу №149, загальною площею            
32,30 кв.м.; 
 - літ. «М», майстерня №150, загальною площею 9,00 кв.м.  
 2. Доручити Мукачівському міському голові А. Балога звернутися до 
Національного центру управління та випробувань космічних засобів, щодо 
передачі земельної ділянки та майна, визначеного п.1 даного рішення в 
комунальну власність Мукачівської міської територіальної громади. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань комунальної власності та земельних відносин. 
 
 
Міський голова   А. БАЛОГА 
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