
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   17 сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 жовтня 2021           м.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 №3 від 25.10.2021 р.; 26.10.2021 р.; 27.10.2021 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 Гутник Ольги Андріївни, 

площею 2,9500 га, кадастровий номер 2122785600:03:002:0021, за цільовим 

призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

 

2. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Гутник Івана Юрійовича, 

площею 0,1125 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0080, за цільовим 

призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

 

3. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Матоли Івана Івановича, 

площею 3,2200 га, кадастровий номер 2122785600:03:002:0055, за цільовим 

призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

 

4. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Гнідин Михайла 

Васильовича, площею 2,4900 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0033, за 



цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

5. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Білак Валерія Васильовича, 

площею 0,6074 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0063, за цільовим 

призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

 

6. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Білак Валерія Васильовича, 

площею 3,2200 га, кадастровий номер 2122785600:03:002:0054, за цільовим 

призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

 

7. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Бундаш Михайла 

Михайловича, площею 3,2200 га, кадастровий номер 2122785600:03:002:0013, 

за цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва».  

 

8. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Содварій Наталії Іванівни, 

площею 3,2200 га, кадастровий номер 2122785600:03:002:0019, за цільовим 

призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва».  

 

9. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Турянська Віри Йосипівни, 

площею 3,2200 га, кадастровий номер 2122785600:03:002:0016, за цільовим 

призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва».  

 

10. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Жилканич Володимира 

Йосиповича, площею 3,2200 га, кадастровий номер 2122785600:03:002:0022, за 

цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва».  

 

11. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Назарової Магдалини 

Юліївни, площею 2,4900 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0029, за 

цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва».  

 

12. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку ТацейКрістіни Іванівни, 

площею 0,1200 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0086, за цільовим 

призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

 

13. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Сінетар Віталії Вікторівни, 

площею 0,0964 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0090, за цільовим 

призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

 

14. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Молнар Йосипа Гейзовича, 

площею 2,4900 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0058, за цільовим 

призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

 

15. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Молнар Володимира 

Йосиповича, площею 0,1433 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0082, за 

цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

 

16. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Білак Юрія Дюловича, 

площею 3,2200 га, кадастровий номер 2122785600:03:002:0018, за цільовим 

призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

 

17. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Білак Юрія Дюловича, 

площею 3,2200 га, кадастровий номер 2122785600:03:002:0015, за цільовим 

призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

 

18. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Михолович Магдалини 

Гейзівни, площею 2,4900 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0020, за 

цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

19. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Черешня Михайла 

Васильовича, площею 2,4900 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0008, за 

цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

20. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Магоч Марії Томашівни, 

площею 3,2200 га, кадастровий номер 2122785600:03:002:0011, за цільовим 

призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 



 

21. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Віктор Марії Юрківни, 

площею 2,4900 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0041, за цільовим 

призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

 

22. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Сюч Володимира 

Михайловича, площею 0,8871 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0017, 

за цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

23. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Тегзе Оксани Миколаївни, 

площею 2,4900 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0030, за цільовим 

призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

 

24. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Саєнко Еріки Вікторівни, 

площею 0,1200 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0071, за цільовим 

призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

 

25. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Гіді Роберта Гейзовича, 

площею 0,1026 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0094, за цільовим 

призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

 

26. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Брюхович Івана Івановича, 

площею 0,1229 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0093, за цільовим 

призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

 

27. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Русін Михайла Михайловича, 

площею 0,1350 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0095, за цільовим 

призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

 

28. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Герей Вікторії Юріївни, 

площею 0,1273 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0085, за цільовим 

призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

 

29. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Островська Діани Семенівни, 

площею 0,0800 га, кадастровий номер 2122785600:04:000:0089, за цільовим 

призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

 

30. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Мукачівської 

міської територіальної громади земельну ділянку Гецянин Михайла 

Михайловича, площею 3,2200 га, кадастровий номер 2122785600:03:002:0036, 

за цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

31. Уповноважити міського голову А. Балогу на підписання угод про 

передачу права власності на земельну ділянку в комунальну власність 

Мукачівської міської територіальної громади. 

 

32. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 

 


