
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 58 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.06.2019               Мукачево    №1418 
 

 
Про передачу земельних ділянок у приватну власність 

 
Розглянувши заяви громадян, 
відповідно до статей 12 та 118 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 №52 від 24.06.2019 р.; 
25.06.2019 р.; 26.06.2019 р.; 27.06.2019 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 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 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) згідно додатку 
2 до цього рішення. 

3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення індивідуального садівництва – згідно додатку 3 до цього 
рішення. 

4. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва згідно додатку 
4 до цього рішення. 

5. Відмовити у наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та 
індивідуального садівництва, для будівництва індивідуальних гаражів у зв’язку 



із невідповідністю з планом зонування м. Мукачева - згідно додатку 5 до цього 
рішення. 

6. Внести зміни в пункт 17 Додатку 1 до рішення 55 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання "Про передачу земельних ділянок у приватну 
власність" від 28.03.2019р. №1354, виклавши його в редакції згідно - додатку 6 
до цього рішення. 

7. Внести зміни в пункт 2 Додатку 2 до рішення 56 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання "Про передачу земельних ділянок у приватну 
власність" від 25.04.2019р. №1375, виклавши його в редакції згідно - додатку 7 
до цього рішення. 

8. Визнати таким, що втратило чинність п. 5. додатку 1 рішення 57 сесії 7 
скликання "Про передачу земельних ділянок у приватну власність" 
Мукачівської міської ради від 23.05.2019 року №1399. 

9. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів згідно додатку 8 до цього 
рішення. 

10. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів згідно 
додатку 9 до цього рішення. 

11. 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.  

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

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

14. 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 58 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

27.06.2019 р. №1418 

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. Калинич Василь 

Васильович 
(…) Ломоносова 

Михайла  
7 0,0517 02.01 2110400000:01:002:1182 

2. Ляшенко Людмила 
Володимирівна 

(…) Берегівська-
об'їздна 

75 0,0356 02.01 2110400000:01:007:0791 

3. Кудімов Володимир 
Михайлович 

(…) 26 Жовтня 22 0,0905 02.01 2110400000:01:001:1359 

4. Орбан Людвиг 
Людвигович 

(…) 26 Жовтня 22А 0,0827 02.01 2110400000:01:001:1360 

5. Малейко Петро 
Михайлович 

(…) Керченська 16 0,0544 02.01 2110400000:01:007:0788 

6. Дудаш Іван Йосипович (…) Бабича 
Олександра 

14 0,1000 02.01 2110400000:01:012:0757 



7. Ілюк Василь Йосипович (…) Цібере Василя  70 0,0336 02.01 2110400000:01:005:0658 

8. Музиченко Олександр 
Володимирович 

(…) Токаря Михайла 36 0,0612 02.01 2110400000:01:006:0634 

9. Кучінка Михайло 
Михайлович 

(…) Крилова Івана за 
каналом 

6 0,1000 02.01 2110400000:01:007:0789 

10. Геде Кристина 
Стефанівна 

(…) Ґренджі-
Донського Василя 

6 0,0976 02.01 2110400000:01:013:0170 

11. Порохнавець Іван 
Володимирович 

(…) Володимира 
Івасюка 

53 0,0600 02.01 2110400000:01:007:0512 

12. Ярема Василь 
Степанович 

(…) Гренджі-
Донського Василя 

б/н 0,0407 02.01 2110400000:01:013:0171 

13. Чепак Катерина 
Федорівна 

(…) Логойди Миколи 8 0,0868 02.01 2110400000:01:003:0922 

14. Бахтін Володимир 
Олексійович 

(…) Недецеї Яноша 3А 0,0052 02.01 2110400000:01:001:1363 

15. Тайпс Лариса Емеріхівна (…) Тімірязєва 
Климента 

71 0,1000 02.01 2110400000:01:012:0758 

16. Попович Марія 
Богданівна 

(…) Сковороди 
Григорія 

19 0,0344 02.01 2110400000:01:004:0396 

17. Лазар Василь Федорович (…) Мечнікова Іллі 3 0,0563 02.01 2110400000:01:003:0912 

18. Кукоба Лариса Юріївна (…) Федорова Івана 4В 0,0895 02.01 2110400000:01:001:1337 

19. Паук Іван Іванович (…) Франка Івана б/н 0,0400 02.01 2110400000:01:022:0469 

20. Стойка Марта 
Степанівна 

(…) площа Кирила і 
Мефодія, 13А 

13А 0,0348 02.01 2110400000:01:001:1362 

Секретар міської ради              Маняк І. Г. 



ДОДАТОК 2 

до рішення 58 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

27.06.2019 р. №1418 

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. Зінкевич Мирослав 

Євгенійович  
Костинська Ольга 

Валентинівна 

(…) 26 Жовтня 20 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 

2. Семенович Іван 
Іванович 

(…) Некрасова 
Миколи 

5А 0,0314 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 

3. Винар Маргарита 
Йосипівна 

(…) Стара 13 0,0705 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 

4. Волох Віта Іванівна (…) Сороча 29 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 



5. Зикань Христина 
Федорівна 

(…) Вокзальна 68 0,0319 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 

6.  Дурунда Мирослав 
Васильович 

(…) Кропивницького 
Марка 

25Д 0,0606 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 

7.  Асланов Роман 
Едуардович 

(…) Миру 32 0,0826 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 

8. Бойкул Світлана 
Петрівна 

 Бойкул Олексій 
Миколайович 

Бойкул Валентин 
Миколайович 

Мелеш Наталія 
Федорівна 

(…) Ломоносова 
Михайла 

6 0,0867 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 

 
 
Секретар міської ради               Маняк І. Г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 3 

до рішення 58 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

27.06.2019 р. №1418 

 
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, 

м. Мукачево 

Номер 
будинку 

Площа 
земельної 
ділянки,га 

Цільове призначення земельної ділянки 
(Код); 

кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Мішко Ельвіра Іванівна (…) Сороча  69 0,1200 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
2110400000:01:020:0525 

 
 
 
Секретар міської ради              Маняк І. Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 4 

до рішення 58 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

27.06.2019 р. №1418 

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. Марусинець Золтан 

Степанович  
(…) Сороча б/н 0,0580 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
2. Тимовті Марія 

Йосипівна 
(…) садове 

товариство 
"Весна" 

б/н 0,0500 Для індивідуального садівництва 
(01.05) 

3. Кохановський 
Ярослав Федорович 

(…) садове 
товариство 

"Весна" 

б/н 0,0400 Для індивідуального садівництва 
(01.05) 

 
 
Секретар міської ради              Маняк І. Г. 
 
 
 
 
 

 
 



ДОДАТОК 5 

до рішення 58 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

27.06.2019 р. №1418 

СПИСОК 
фізичних осіб, яким відмовлено у наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговуванню житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та індивідуального садівництва: 

 
№ п/п Прізвище, ім’я по 

батькові фізичної 
особи 

РНОКПП 
 

Адреса 
земельної 
ділянки, 

м. Мукачево 

Номер 
будинку 

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки,га 

Цільове 
призначе

ння 
земельної 
ділянки 
(код за 

КВЦПЗ) 

Цільове призначення земельної 
ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Шпеник Дмитро 

Вячеславович 
(…) Митрака 

Олександра 
58 0,0100 02.05 Для будівництва індивідуальних 

гаражів 

2. Гедзур Вікторія 
Іванівна 

(…) Мукачівська 
міська рада 

- 0,0600 01.05 Для індивідуального садівництва 
 

3. Гичка Володимир 
Миронович 

(…) Великогірна б/н 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 

4. Чернієвська Тетяна 
Іванівна 

(…) Митрака 
Олександра 

58 0,0100 02.05 Для будівництва індивідуальних 
гаражів 

5. Дербай Василь 
Васильович 

(…) Франка Івана б/н 0,0118 01.05 Для індивідуального садівництва 
 



6. Марущак Федір 
Федорович 

(…) Великогірна 49А 0,0400 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 

 
 
Секретар міської ради              Маняк І. Г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 6 

до рішення 58 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

27.06.2019 р. №1418 

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 
17. Дербак Ганна 

Габріелівна 
(…) Орлая Івана 16 0,0641 02.01 2110400000:01:007:0781 

 
 
Секретар міської ради              Маняк І. Г. 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 7 

до рішення 58 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

27.06.2019 р. №1418 

СПИСОК 

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

ділянка): 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи 

РНОКПП Адреса земельної 
ділянки, 

 м. Мукачево 

Номер 
будинку 

Орієнтовн
а площа 

земельної 
ділянки,га 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки (код 
за КВЦПЗ) 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2. Смуток Олександр 

Васильович 
(…) Стара 43 0,1000 02.01 Для будівництва і 

обслуговування житлового 
будинку, господарських 

будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 

 
 
Секретар міської ради              Маняк І. Г. 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 8 

до рішення 58 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

27.06.2019 р. №1418 

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

будівництва індивідуальних гаражів: 

 
             Секретар міської ради             Маняк І. Г.  
 
 
 
 
 
 

 

№ 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. Фазекош Неля 

Василівна 
(…) Зріні Ілони, 166 0,0100 Для будівництва індивідуальних гаражів 

(02.05); 
2110400000:01:009:0523 

2. Цибик Олександр 
Іванович 

(…) Коменського Яна 
Амоса 

0,0100 Для будівництва індивідуальних гаражів 
(02.05); 

2110400000:01:023:0589 



 
 
 

ДОДАТОК 9 

до рішення 58 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

27.06.2019 р. №1418 

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

власність для будівництва індивідуальних гаражів: 
 

№ 
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) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Буштин Володимир 

Володимирович 
(…) Зріні Ілони 166 0,0100 Для будівництва індивідуальних гаражів 

(02.05) 
 
 
Секретар міської ради             Маняк І. Г.  
 


