
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

17 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

28 жовтня 2021           м.Мукачево     №597

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 Закарпатському 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.), 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 Білак Валерію Васильовичу (РНОКПП:(...) дозвіл на

розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у

власність «для ведення особистого селянського господарства» площею 2,0000

га, з земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:004:0001за

цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним

особам)».

2. Надати Гнідин Роману Михайловичу (РНОКПП:(...) дозвіл на

розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у

власність «для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000

га, з земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:004:0001за

цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним

особам) ».

3. Надати Гнідин Михайло Васильовичу (РНОКПП:((...)

дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у



власність «для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000

га, з земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:004:0001за

цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним

особам)».

4. Надати Матолі Івану Івановичу (РНОКПП:(...)  дозвіл на розробку 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність «для 

ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з

земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:004:0001, за

цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним

особам)».

5. Надати Матолі Івану Івановичу (РНОКПП:(...)  дозвіл на розробку 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність «для 

ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з

земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:004:0001, за

цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним

особам)».

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

питань комунальної власності та земельних відносин.

Міський голова            Андрій БАЛОГА


