
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 61 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22.08.2019               Мукачево    №1471 
 

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 №55 
від 19.08.2019 р.; 20.08.2019 р.; 21.08.2019 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 на території міста Мукачева Закарпатської області 
фізичним особам за цільовим призначенням "для будівництва і обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки)" 
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 
(присадибні ділянки)" 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. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність за цільовим призначенням "для будівництва індивідуальних гаражів" 
згідно додатку 4 до цього рішення. 

5. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) – 
згідно додатку 5. 

6. Внести зміни в пункт 2 Додатку 1 до рішення 60 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання "Про передачу земельних ділянок у приватну 
власність" від 25.07.2019р. №1451, виклавши його в редакції згідно - додатку 6 
до цього рішення. 



7. Внести зміни в пункт 6 Додатку 2 до рішення 60 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання "Про передачу земельних ділянок у приватну 
власність" від 25.07.2019р. №1451, виклавши його в редакції згідно - додатку 7 
до цього рішення. 

8. 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 територіальної громади міста Мукачево – 
комунальну власність.  

9. За наявності земельних сервітутів, визначених у ст. 99 Земельного 
кодексу України - встановити земельні сервітути, в порядку визначеному                   
ст. 100 Земельного кодексу України. 

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

11. 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 61 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

22.08.2019 р. №1471 

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 на землях міста Мукачева Закарпатської 
області 

1. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка): 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи 

РНОКПП Адреса земельної 
ділянки, 

 м. Мукачево 

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. Казинці Олександр 

Людвигович 
(…) Підгорянська 138 0,0339 02.01 (…) 

2. Сербін Даніела 
Василівна 

(…) Цібере Василя 58 0,1000 02.01 (…) 

3. Марухнич Маріанна 
Віталіївна 

(…) Сороча 41 0,1000 02.01 (…) 

4. Ломага Микола 
Миколайович 

(…) Підгородська 13 0,0540 02.01 (…) 

5. Андрєєв Владислав 
Петрович 

(…) Небесної Сотні 6 0,0393 02.01 (…) 

6. Швардак Любов 
Дмитрівна 

(…) Штолцеля 
Вільгельма 

9 0,0611 02.01 (…) 



7. Балла Золтан Імревич (…) Крилова Івана 31 0,0698 02.01 (…) 

8. Ніжаловська Валентина 
Адальбертівна 

(…) Амосова Миколи 
академіка 

12 0,0787 02.01 (…) 

9. Барахтянська Олена 
Олександрівна 

(…) 26 Жовтня 19А 0,0132 02.01 (…) 

10. Кизляк Роберт Іванович (…) Стара 15 0,1000 02.01 (…) 

11. Горват Євген 
Михайлович 

(…) Франка Івана 156 0,0877 02.01 (…) 

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

1. Савіцька Марина Анатоліївна 
Мурник Наталія Юріївна 

(…) Гоголя Миколи 15 0,0575 02.01 (…) 

2. Заплетал Магдолна Гейзівна 
Кисельова Світлана 
Володимирівна 

(…) Зріні Ілони 20 0,0328 02.01 (…) 

 
 
Секретар міської ради                                     І. Маняк 

 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 2 

до рішення 61 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

22.08.2019 р. №1471 

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 
1. Чучвар Іван Янович (…) Базиловича 

Іоанікія 
2 0,0605 02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 
2. Лопушинська Інна 

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

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 
3. Стегура Наталія 

Романівна 
(…) Стара 3 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 
4. Саучинець Ганна 

Олександрівна 
(…) Ужгородська 10 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 



5. Лендєл Іван Іванович (…) Проніна Василія 75 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

6. Мальченко Ганна 
Олексіївна 

(…) Монастирська б/н 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

7. Ланьо Анна 
Володимирівна 

(…) Монастирська б/н 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

 
 
Секретар міської ради                                   І. Маняк  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 3 

до рішення 61 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

22.08.2019 р. №1471 

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, м. 
Мукачево 

Номер 
будинку 

Площа 
земельної 
ділянки,га 

Цільове призначення земельної ділянки 
(код за КВЦПЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Бабій Володимир 

Іванович 
(…) СГК 

"Світанок" 
б/н 0,0480 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
2. Петканич Вікторія 

Василівна 
(…) Сороча 1 0,1200 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
3. Стегура Михайло 

Сергійович 
(…) Стара 3 0,1200 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
4. Лічавер Яніна 

Іванівна 
(…) Сороча б/н 0,1200 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
5. Білей Антон 

Васильович 
(…) Сороча 61 0,0691 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
6. Малеш Марія 

Михайлівна 
(…) Сороча 13 0,1013 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
 
 
Секретар міської ради                               І. Маняк  
 
 

 



ДОДАТОК 4 

до рішення 61 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

22.08.2019 р. №1471 

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

будівництва індивідуальних гаражів: 

 
 
Секретар міської ради                                                     І.Маняк 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

№ п/п Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи 

РНОКПП Адреса земельної 
ділянки, м. Мукачево 

Площа 
земельної 
ділянки,га 

Цільове призначення земельної ділянки 
(код за КВЦПЗ); 

кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 
1. Євстратьєв Роман 

Романович 
(…) Червоногірна, б/н 0,0100 Для будівництва індивідуальних гаражів 

(02.05); 
2110400000:01:015:0177 



ДОДАТОК 5 
до рішення 61 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
22.08.2019 р. №1471 

СПИСОК 

Громадян на землях міста Мукачева, яким надаються дозволи на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості): 

 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я по 
батькові фізичної 

особи/назва 
юридичної особи 

РНОКПП / 
код 

ЄДРПОУ 

Адреса 
земельної 
ділянки, 

м. Мукачево 

Номер 
будинку 

Орієнтовн
а площа 

земельної 
ділянки,га 

Код за 
КВЦПЗ 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Луцанич –Шабашова 
Світлана Петрівна 

(…) Набережна 29Ж 0,1000 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 
2. Хайнус Оксана 

Деметерівна 
(…) Мешка 

Миколи 
20 0,0508 02.01 Для будівництва і 

обслуговування житлового 
будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

 
 
Секретар міської ради                              І. Маняк 
 
 
 

 



ДОДАТОК 6 

до рішення 61 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

22.08.2019 р. №1471 

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 на землях міста Мукачева Закарпатської 
області 

 

1. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи 

РНОКПП Адреса земельної 
ділянки, 

 м. Мукачево 

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 
2. Дешко Ірина Іванівна (…) Коменського Яна 

Амоса 
52 0,0468 02.01 2110400000:01:023:0608 

 
 
Секретар міської ради                                          І. Маняк 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 7 

до рішення 61 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

22.08.2019 р. №1471 

СПИСОК 

фізичних осіб, яким надається дозвіл на розробку технічної документації із  землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 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 
6. Андреасова Ларіса 

Володимирівна 
Смирнова Марія 

Василівна 
Татаренко Віталій 

Борисович 
Белокраїнська 

Кароліна 
Миколаївна  

(…) Зріні Ілони 8 0,0683 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

 
 
Секретар міської ради                                          І. Маняк 


	Громадян на землях міста Мукачева, яким надаються дозволи на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):

