
 
 
 

 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
___ сесія 8-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

   2021                                 Мукачево     №____ 
 

Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність в рамках реалізації проекту  будівництва 

аеропорту на території Мукачівської міської територіальної громади 
 

Розглянувши заяви громадян, відповідно до статей 12, 116, 118, 122 
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., 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., від ____ 2021р., від ____ 2021р.), 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. Надати громадянам України дозвіл на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність за цільовим призначенням "для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)" згідно додатку № 1 до цього рішення. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова та 
постійну комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. 

 
 

Міський голова            А. БАЛОГА



 

ДОДАТОК № 1 
до рішення __сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 
__________________ №___ 

СПИСОК 
 

громадян України, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність  за цільовим призначенням «для будівництва і обслуговуванню житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)»: 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я по батькові 
фізичної особи 

РНОКПП 
 

Адреса земельної 
ділянки 

 

Номер 
будинку 

Орієнтов
на площа 
земельної 
ділянки, 

га 

Цільове 
призначенн
я земельної 

ділянки 
(код за 

КВЦПЗ) 

Цільове 
 призначення земельної 

ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1  Данканич Лілія 

Миколаївна 
(…) м. Мукачево,  

вул. Жатковича 
Георгія 

б/н 0,0771 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
 

2  Жмундул 
Тетяна Іванівна 

(…) м. Мукачево,  
вул. Жатковича 

Георгія 

б/н 0,0772 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
 

 
Секретар міської ради              Я. ЧУБИРКО  


