
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
22.10.2020     Мукачево     №2060 

 
 

Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, 
затвердження землевпорядних документацій та передачу земельних 

ділянок у власність 
 

Розглянувши клопотання громадян, на виконання рішень Закарпатського 
окружного адміністративного суду від 16.06.2020 року у справі № 260/1820/19,  
відповідно до статей 12, 116, 118, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
статті 25 Закону України “Про землеустрій”, керуючись п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 
та ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та 
земельних відносин (протокол №75 від 19.10.2020 р.,  
20.10.2020 р., 21.10.2020 р.),  Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
         1. Відмовити Мельник Лесі Владиславівні (ідентифікаційний код (…)) у 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва, площею 0,1157 га, що 
знаходиться на території міста Мукачево, в межах кварталу «Дулова та 
Північний», ур. Баняски на підставі невідповідності бажаного цільового 
призначення земельної ділянки містобудівній документації місцевого рівня 
(План зонування території міста Мукачева, затвердженого рішенням 10-ої сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання №154 від 31.03.2016 року) та 
Генеральному плану м. Мукачево, затвердженого рішенням 12-тої сесії 
Мукачівської міської ради 22 скликання від 22 жовтня 1997 року) згідно якої 
місце розташування бажаної земельної ділянки віднесено містобудівною 
документацією з умовами і обмеженнями використання з цільовим 
призначенням під знаком ІН-2 (зона розміщення об’єктів тепломережі, 
міжоб’єктних котелень та магістральних мереж водопостачання, каналізації, 
зливової каналізації та газопостачання).  

        2. Відмовити Примич Мар’яні Дюліївні (ідентифікаційний код (…)) у 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва, площею 0,1180 га, що 
знаходиться на території міста Мукачево, в межах кварталу «Дулова та 
Північний», ур. Баняски на підставі невідповідності бажаного цільового 
призначення земельної ділянки містобудівній документації місцевого рівня 
(План зонування території міста Мукачева, затвердженого рішенням 10-ої сесії 



Мукачівської міської ради 7-го скликання №154 від 31.03.2016 року) та 
Генеральному плану м. Мукачево, затвердженого рішенням 12-тої сесії 
Мукачівської міської ради 22 скликання від 22 жовтня 1997 року) згідно якої 
місце розташування бажаної земельної ділянки віднесено містобудівною 
документацією з умовами і обмеженнями використання з цільовим 
призначенням під знаком ІН-2 (зона розміщення об’єктів тепломережі, 
міжоб’єктних котелень та магістральних мереж водопостачання, каналізації, 
зливової каналізації та газопостачання).  

       3. Відмовити Примич Ганні Михайлівні (ідентифікаційний код (…)) у наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва, площею 0,1158 га, що знаходиться на 
території міста Мукачево, в межах кварталу «Дулова та Північний», ур. Баняски 
на підставі невідповідності бажаного цільового призначення земельної ділянки 
містобудівній документації місцевого рівня (План зонування території міста 
Мукачева, затвердженого рішенням 10-ої сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання №154 від 31.03.2016 року) та Генеральному плану м. Мукачево, 
затвердженого рішенням 12-тої сесії Мукачівської міської ради 22 скликання від 
22 жовтня 1997 року) згідно якої місце розташування бажаної земельної ділянки 
віднесено містобудівною документацією з умовами і обмеженнями 
використання з цільовим призначенням під знаком ІН-2 (зона розміщення 
об’єктів тепломережі, міжоб’єктних котелень та магістральних мереж 
водопостачання, каналізації, зливової каналізації та газопостачання).  
          4. Відмовити Примич Дюлію Івановичу (ідентифікаційний код (…)) у 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва, площею 0,1194 га, що 
знаходиться на території міста Мукачево, в межах кварталу «Дулова та 
Північний», ур. Баняски на підставі невідповідності бажаного цільового 
призначення земельної ділянки містобудівній документації місцевого рівня 
(План зонування території міста Мукачева, затвердженого рішенням 10-ої сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання №154 від 31.03.2016 року) та 
Генеральному плану м. Мукачево, затвердженого рішенням 12-тої сесії 
Мукачівської міської ради 22 скликання від 22 жовтня 1997 року) згідно якої 
місце розташування бажаної земельної ділянки віднесено містобудівною 
документацією з умовами і обмеженнями використання з цільовим 
призначенням під знаком ІН-2 (зона розміщення об’єктів тепломережі, 
міжоб’єктних котелень та магістральних мереж водопостачання, каналізації, 
зливової каналізації та газопостачання).  

           5. Відмовити Мельник Павлу Петровичу (ідентифікаційний код (…)) у 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва, площею 0,1181 га, що 
знаходиться на території міста Мукачево, в межах кварталу «Дулова та 
Північний», ур. Баняски на підставі невідповідності бажаного цільового 
призначення земельної ділянки містобудівній документації місцевого рівня 
(План зонування території міста Мукачева, затвердженого рішенням 10-ої сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання №154 від 31.03.2016 року) та 
Генеральному плану м. Мукачево, затвердженого рішенням 12-тої сесії 
Мукачівської міської ради 22 скликання від 22 жовтня 1997 року) згідно якої 



місце розташування бажаної земельної ділянки віднесено містобудівною 
документацією з умовами і обмеженнями використання з цільовим 
призначенням під знаком ІН-2 (зона розміщення об’єктів тепломережі, 
міжоб’єктних котелень та магістральних мереж водопостачання, каналізації, 
зливової каналізації та газопостачання).  

          6. Відмовити Козма Андрію Андрійовичу (ідентифікаційний код (…)) у 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, що 
знаходиться на території міста Мукачево, в межах кварталу «Дулова та 
Північний», ур. Баняски на підставі невідповідності бажаного цільового 
призначення земельної ділянки містобудівній документації місцевого рівня 
(План зонування території міста Мукачева, затвердженого рішенням 10-ої сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання №154 від 31.03.2016 року) та 
Генеральному плану м. Мукачево, затвердженого рішенням 12-тої сесії 
Мукачівської міської ради 22 скликання від 22 жовтня 1997 року) згідно якої 
місце розташування бажаної земельної ділянки віднесено містобудівною 
документацією з умовами і обмеженнями використання з цільовим 
призначенням під знаком ІН-2 (зона розміщення об’єктів тепломережі, 
міжоб’єктних котелень та магістральних мереж водопостачання, каналізації, 
зливової каналізації та газопостачання).  

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради                  
В. Будніка постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та 
земельних відносин. 

 
 

Міський голова            А. БАЛОГА 
 
 
 
 
 


