
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

___ сесія 8-го скликання

РІШЕННЯ

________                               Мукачево               №____

Про прийняття у комунальну власність земельних ділянок від громадян 
для будівництва аеропорту на території 

Мукачівської міської територіальної громади

Розглянувши заяви громадян про добровільну відмову від права 
власності на земельні ділянки на користь Мукачівської міської територіальної 
громади, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 142 Земельного кодексу України, беручи до 
уваги рішення 12 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання №477 від 
26.08.2021 р. «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 ___ 2021 р.; від ___ 2021 р.; від ____ 2021 р.)та 
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 в комунальну власність Мукачівської 
міської територіальної громади земельну ділянку Секереш Рудольфа 
Юрійовича, площею 2,4900 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0022, за 
цільовим призначенням «Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва». 

2. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 
міської територіальної громади земельну ділянку Секереш Рудольфа 
Юрійовича, площею 2,4900 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0023, за 
цільовим призначенням «Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва».

3. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 
міської територіальної громади земельну ділянку Попович Маргарити 
Павлівни, площею 2,4900 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0007, за 
цільовим призначенням «Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва».

4. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 
міської територіальної громади земельну ділянку Попович Маргарити 
Павлівни, площею 2,4900 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0006, за 



цільовим призначенням «Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва». 

5. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 
міської територіальної громади земельну ділянку Попович Рудольфа Івановича, 
площею 2,4900 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0005, за цільовим 
призначенням «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

6. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 
міської територіальної громади земельну ділянку Жеребак Петра Петровича, 
площею 1,7094 га, кадастровий номер 2122785600:04:002:0042, за цільовим 
призначенням «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва».

7. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 
міської територіальної громади земельну ділянку Жеребак Петра Петровича, 
площею 2,3320 га, кадастровий номер 2122785600:04:002:0040, за цільовим 
призначенням «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва».

8. Уповноважити міського голову А. Балогу на підписання угод про 
передачу права власності на земельну ділянку в комунальну власність 
Мукачівської міської територіальної громади.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань комунальної власності та земельних відносин.

Міський голова                                                                             Андрій БАЛОГА


