
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 62 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.09.2019               Мукачево    №1517 
 

Про передачу земельних ділянок у приватну власність 
 

Розглянувши заяви громадян, відповідно до статей 12, 116, 118, 122, 186, 
186-1 Земельного кодексу України, статті 25 Закону України “Про 
землеустрій”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження 
порядку ведення Державного земельного кадастру” № 1051 від 17.10.2012 р.,  
керуючись п. п. 30, 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 №57 
від 23.09.2019 р.; 24.09.2019 р.; 25.09.2019 р.), Мукачівська міська рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність та технічні документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати у 
власність земельні ділянки фізичним особам за цільовим призначенням "для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)" згідно додатку 1 до цього рішення. 

2. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність за цільовим призначенням "для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)" згідно додатку 2 до цього рішення. 

3. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність за цільовим призначенням "для індивідуального 
садівництва" згідно додатку 3 до цього рішення. 

4. Внести зміни в пункт 2 Додатку 2 до рішення 61 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання "Про передачу земельних ділянок у приватну 
власність" від 22.08.2019р. №1471, виклавши його в редакції згідно додатку 4 
до цього рішення. 

5. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення індивідуального садівництва згідно додатку 5 до цього 
рішення. 

6. Пункт 1.3 рішення Мукачівської міської ради №1450 від 25.07.2019р. 
"Про передачу ,надання, вилучення земельних ділянок громадян м. Мукачева" 
від 25.07.2019р. визнати таким, що втратив чинність (згідно заяви гр. Теллінгер 
Ш. №Т-2365/07-17 від 27.08.2019р.). 



7. За наявності земель, облікованих за будинковолодінням згідно даних 
технічного паспорта більших за норми безоплатної приватизації, 
рекомендувати землекористувачам та сертифікованим виконавцям робіт із 
землеустрою окремо сформувати та провести реєстрацію таких ділянок в 
Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно, як власність Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади – комунальну власність.  

8. Державному реєстратору зареєструвати зазначені в цьому рішенні 
земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

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

 
 

Міський голова                                  А. Балога



ДОДАТОК 1 

до рішення 62 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

26.09.2019 р. №1517 

СПИСОК 

фізичних осіб, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та 
технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), за якими здійснюється передача земельних ділянок у власність  
1. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка): 
№ 
п/п 

Прізвище, м.’я, по 
батькові фізичної особи 

РНОКПП Адреса земельної 
ділянки, 

  

Номер 
будинку 

Площа 
земельної 
ділянки,га 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки (код 
за КВЦПЗ) 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Костик Мар'яна 

Михайлівна 
(…) м. Мукачево, вул. 

Драгули Миколи 
12 0,0981 02.01 (…) 

2. Галас Ярослав 
Миронович 

(…) м. Мукачево, вул. 
Графа фон 
Шенборна 

97 0,0683 02.01 (…) 

3. Галась Рената Василівна (…) м. Мукачево, вул. 
Підгорянська  

34 0,0487 02.01 (…) 

4. Кабаці Ярослав 
Золтанович 

(…) м. Мукачево 
провулок 

Римського-
Корсакова 
Миколи I 

6 0,0681 02.01 (…) 

5. Улинець Володимир  
Іванович 

(…) м. Мукачево вул. 
Великогірна 

18 0,1000 02.01 (…) 



6. Магула Юрій Юрійович (…) м. Мукачево 
бульвар Героїв 

Карпатської 
України 

 

38 0,0800 02.01 (…) 

7. Феньова Надія Василівна (…) м. Мукачево 
бульвар Героїв 

Карпатської 
України 

 

36 0,0800 02.01 (…) 

8. Мальченко Ганна 
Олексіївна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Монастирська 

б/н 0,0624 02.01 (…) 

9. Герц Дмитро Сергійович (…) м. Мукачево, вул. 
Грушевського 

Михайла 

15А 0,0254 02.01 (…) 

10. Олексюк Ольга 
Михайлівна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Водна 

19-1 0,1000 02.01 (…) 

11.  Хрипта Мирослава 
Василівна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Об'їздна 

б/н 0,1000 02.01 (…) 

 
2. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 
приватну спільну сумісну власність: 

1. Коцовський Андрій Миронович 
Мякушко Олександр 
Олександрович  
Балог Олена Калманівна 

(…) Пирогова 
Миколи  

11 0,0498 02.01 (…) 

 
 
Секретар міської ради                                     І. Маняк 

 
 



ДОДАТОК 2 

до рішення 62 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

26.09.2019 р. №1517 

СПИСОК 

фізичних осіб, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для будівництва і обслуговуванню житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка): 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я по 
батькові фізичної 

особи 

РНОКПП 
 

Адреса 
земельної 
ділянки 

 

Номер 
будин

ку 

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки,га 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки (код 
за КВЦПЗ) 

Цільове призначення земельної 
ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Торнай Сніжана 

Валеріївна 
(…) м. Мукачево вул. 

Ужгородська 
95 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 
2. Жиляєва Наталія 

Едуардівна 
Когут Петро 

Петрович 

(…) м. Мукачево вул. 
Зайця 

Володимира 

7 0,0499 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

3.  Олексюк Сергій 
Вікторович  

(…) м. Мукачево вул. 
Водна  

19-1 0,0600 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

4.  Накушенко Василь 
Анатолійович 

(…) м. Мукачево, 
вул. Об'їздна 

б/н 0,0346 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

 
Секретар міської ради                                   І. Маняк  



ДОДАТОК 3 

до рішення 62 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

26.09.2019 р. №1517 

СПИСОК 
Громадян, яким надаються дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для індивідуального садівництва: 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я по 
батькові фізичної 

особи 
РНОКПП 

Адреса 
земельної 
ділянки 

Номер 
будинку 

Площа 
земельної 
ділянки,га 

Цільове призначення земельної ділянки 
(код за КВЦПЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Куска Адрієнн 

Ернестівна 
(…) м. Мукачево, 

вул. Сороча 
б/н 0,0600 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
2. Кучинка Василь 

Іванович 
(…) м. Мукачево, 

вул. Сороча 
19 0,1200 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
3. Волох Олександра 

Василівна 
(…) м. Мукачево, 

вул. Сороча 
29 0,0950 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
 
 
Секретар міської ради                               І. Маняк  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 4 

до рішення 62 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

26.09.2019 р. №1517 

СПИСОК 

фізичних осіб, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для будівництва і обслуговуванню житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка): 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я по 
батькові фізичної 

особи 

РНОКПП 
 

Адреса 
земельної 
ділянки, 

м. Мукачево 

Номер 
будин

ку 

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки,га 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки (код 
за КВЦПЗ) 

Цільове призначення земельної 
ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2. Лопушанська Інна 

Олегівна 
(…) Франка Івана 189 0,0705 02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 
 

 
Секретар міської ради                               І. Маняк  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ДОДАТОК 5 

до рішення 62 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

26.09.2019 р. №1517 

СПИСОК 
Громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення індивідуального садівництва: 
№ п/п Прізвище, ім’я по 

батькові фізичної особи 
РНОКПП Адреса 

земельної 
ділянки, 

 

Номер 
будинку 

Площа 
земельної 
ділянки,га 

Цільове призначення земельної ділянки 
(Код); 

кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Марухнич Маріанна 

Віталіївна 
(…) м. Мукачево 

вул. Сороча 
41 0,1200 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
2110400000:01:020:0534 

2. Смуток Василь 
Васильович 

(…) м. Мукачево 
вул. Стара 

43 0,1200 Для індивідуального садівництва 
(01.05) 

2110400000:01:020:0535 
3. Рошко Олександр 

Васильович  
(…) м. Мукачево 

вул. Сороча 
б/н 0,0800 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
2110400000:01:021:0157 

 
 
Секретар міської ради              Маняк І. Г. 
 


