
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РА-
ДА 

 

    сесія 8-го скликан-

ня 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 Закарпатському 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 Сюч Володимиру Михайловичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
площею 0,2000 га за цільовим призначенням «будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» за 
адресою: с. Нижній Коропець вул. Сороча, б/н. 

2. Надати Білак Марині Михайлівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на розро-
бку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0002, за цільовим 
призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

3. Надати Віктор Ілдіко Іванівні (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 2122782000:03:005:0002, за цільовим приз-



наченням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не на-
дані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

4. Надати Садварій Наталії Іванівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на розро-
бку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0002, за цільовим 
призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

5. Надати Садварій Михайлу Рудольфовичу (РНОКПП:(…)) дозвіл 
на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у влас-
ність «для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, 
з земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0002, за ці-
льовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 
які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним осо-
бам)». 

6. Надати Бундаш Михайлу Михайловичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на 
розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у влас-
ність «для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, 
з земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0002, за ці-
льовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 
які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним осо-
бам)». 

7. Надати Бундаш Маргариті Михайлівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на 
розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у влас-
ність «для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, 
з земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0005, за ці-
льовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 
які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним осо-
бам)». 

8. Надати Михалович Магдалині Гейзівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на 
розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у влас-
ність «для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, 
з земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0005, за ці-
льовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 
які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним осо-
бам)». 

9. Надати Молнар Йосипу Гейзовичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на роз-
робку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0005, за цільовим 
призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

10. Надати Магоч Людмилі Григорівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на роз-
робку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 



«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0005, за цільовим 
призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

11. Надати Магоч Олені Фомові (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 2122782000:03:005:0005, за цільовим приз-
наченням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не на-
дані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

12. Надати Коваль Віктору Федоровичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на ро-
зробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0005, за цільовим 
призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

13. Надати Білак Світлані Стефанівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на роз-
робку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0005, за цільовим 
призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

14. Надати Білак Юрію Дюловичу (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 2122782000:03:005:0005, за цільовим приз-
наченням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не на-
дані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

15. Надати Гук Віктору Вікторовичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на розро-
бку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
площею 0,2000 га за цільовим призначенням «будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» за 
адресою: с. Нижній Коропець вул. Сороча, б/н. 

16. Надати Назарова Магдалині Юліївні (РНОКПП:(…)) дозвіл на ро-
зробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0005, за цільовим 
призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

17. Надати Гафинець Павлу Юлійовичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на ро-
зробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0005, за цільовим 



призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

18. Надати Зайлер Михайлу Михайловичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на 
розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у влас-
ність «для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, 
з земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0001, за ці-
льовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 
які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним осо-
бам)». 

19. Надати Зайлер Вікторії Михайлівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на роз-
робку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0001, за цільовим 
призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

20. Надати Суфеляк Василю Васильовичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на 
розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у влас-
ність «для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, 
з земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0001, за ці-
льовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 
які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним осо-
бам)». 

21. Надати Герей Еміліян Петровичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на розро-
бку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0001, за цільовим 
призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

22. Надати Антоник Катерині Антонівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на ро-
зробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0001, за цільовим 
призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

23. Надати Антоник Мандалині Дюлівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на ро-
зробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної 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)». 

24. Надати Кізман Пірошці Юліївні (РНОКПП:(…)) дозвіл на розроб-
ку 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 приз-



наченням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не на-
дані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

25. Надати Шпеник Василю Івановичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на роз-
робку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 1,0000 га, з зе-
мельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:003:0001, за цільовим 
призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

26. Надати Гутник Ользі Андріївні (РНОКПП:(…)) дозвіл на розробку 
проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність «для 
ведення особистого селянського господарства», площею 1,5000 га, з земельної 
ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:004:0001, за цільовим приз-
наченням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не на-
дані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

27. Надати Гутник Марії Михайлівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на розро-
бку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 1,2500 га, з зе-
мельної 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)». 

28. Надати Гутник Мирославі Василівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на ро-
зробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
площею 0,1500 га за цільовим призначенням «будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» за 
адресою: с. Шенборн, вул. Сороча, б/н. 

29. Надати Русин Вірі Іванівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 
0,2000 га за цільовим призначенням «будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» за адресою: 
с. Нижній Коропець, вул. Сороча, б/н. 

30. Надати Гіді Гейзі Гейзовичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 
0,2000 га за цільовим призначенням «будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» за адресою: 
с. Нижній Коропець, вул. Сороча, б/н. 

31. Надати Кізман Ользі Вікторівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на розроб-
ку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність пло-
щею 0,2000 га за цільовим призначенням «будівництва і обслуговування жит-
лового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» за 
адресою: с. Нижній Коропець, вул. Сороча, б/н. 

32. Надати Малиш Іванні Ярославівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на роз-
робку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної 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)». 

33. Надати Турянський Володимир Ярославович (РНОКПП: (…)) до-
звіл 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 зе-
мель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 
особам)». 

34. Надати Жилканич Володимиру Йосиповичу (РНОКПП: (…)) до-
звіл 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 зе-
мель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 
особам)». 

35. Надати Турянська Вірі Йосипівній (РНОКПП:(…)) дозвіл на роз-
робку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної 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)». 

36. Надати Зельцер Сергію Володимировичу (РНОКПП:(…)) дозвіл 
на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у влас-
ність «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)», площею 0,1500 га за адресою: с. Ни-
жній Коропець, вул. Сороча, б/н . 

37. Надати Сінетар Василь Михайловичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на 
розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у влас-
ність «для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, 
з земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:004:0001, за ці-
льовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 
які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним осо-
бам)». 

38. Надати Сінетар Михайло Васильовичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на 
розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у влас-
ність «для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, 
з земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:004:0001, за ці-
льовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 
які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним осо-
бам)». 

39. Надати Суфеляк Світлані Йосипівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на роз-
робку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-



мельної 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)». 

40. Надати Алмаші Іван 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 ризна-
ченням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані 
у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

41. Надати Віктор Сергію Михайловичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на ро-
зробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної 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)». 

42. Надати Брюхович Ірині Іванівніі (РНОКПП:(…)) дозвіл на розро-
бку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної 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)». 

43. Надати Власов Михайло Миколайовичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на 
розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у влас-
ність «для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, 
з земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:004:0001, за ці-
льовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 
які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним осо-
бам)». 

44. Надати Білак Андріані Валеріївні (РНОКПП:(…)) дозвіл на розро-
бку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної 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)». 

45. Надати Лешко Алжбеті Янівні (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 приз-
наченням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не на-
дані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

46. Надати Гонак Віталію Вікторовичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на роз-
робку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної 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)». 

47. Надати Дерев`янко Ганні Михайлівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на 
розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у влас-
ність «для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, 
з земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:004:0001, за ці-
льовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 
які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним осо-
бам)». 

48. Надати Гецанин Михайло Михайловичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на 
розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у влас-
ність «для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, 
з земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:004:0001, за ці-
льовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 
які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним осо-
бам)». 

49. Надати Тегзе Івану Михайловичу (РНОКПП:(…)) дозвіл на розро-
бку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної 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)». 

50. Надати Молнар Тетяні Михайлівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на роз-
робку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0003, за цільовим 
призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

51. Надати Зельцер Антоніні Йосипівні (РНОКПП:(…)) дозвіл на роз-
робку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 
«для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, з зе-
мельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0004, за цільовим 
призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)». 

52. Надати Молнар Володимиру Йосиповичу (РНОКПП:(…)) дозвіл 
на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у влас-
ність «для ведення особистого селянського господарства», площею 2,0000 га, 
з земельної ділянки за кадастровим номером 2122782000:03:005:0003, за ці-
льовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 
які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним осо-
бам)». 

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

 



 
Міський голова           Андрій БАЛОГА 


