
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 57 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.05.2019               Мукачево    №1398 
 

 
Про передачу, надання, вилучення  
земельних ділянок громадян  
м. Мукачева 

 
Розглянувши звернення громадян, підприємств, установ, організацій, 

суб’єктів підприємницької діяльності, 
відповідно до статей 12, 102-1, 159, 184, 186 Земельного кодексу України, 

Законів України “Про землеустрій”, “Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень”, рішень 7 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 11.02.2016 року № 104 "Про затвердження порядку здійснення 
контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, 
додержанням земельного та екологічного законодавства на території 
Мукачівської міської ради» (з відповідними змінами), 29 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання "Про внесення змін в склад комісії із здійсненням 
контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, 
додержанням земельного та екологічного законодавства на території 
Мукачівської міської ради" від 06.07.2017р. № 722, 

враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
комунальної власності та земельних відносин (протокол №51 від 20.05.2019 р.; 
21.05.2019 р.; 22.05.2019 р.), керуючись п. п. 30, 34 ч.1. ст. 26, ч.1 ст. 59 та ст. 60 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська 
рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити акти встановлення меж земельної ділянки, підготовлені 

комісією із здійснення контролю за використанням та охороною земель 
комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства 
на території Мукачівської міської ради. 

 
1. 1. Встановити межі земельної ділянки, розташованої за адресою: 
м. Мукачево, вул. Римського –Корсакова Миколи, 15-1, ЗТП-170 площею 

0,0045 га, цільове призначення якої - для розміщення,будівництва,експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 
енергії згідно проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
виготовленої ФОП Попович Мафтей Васильовичем, а саме: 

 
від А до Б – землі гр. Долганова І. В. ; 
від Б до А – землі Мукачівської міської ради; 



 
1. 2. Встановити межі земельної ділянки, розташованої за адресою: 
м. Мукачево, вул. Перемоги, 1Б-1, ЗТП-52 площею 0,0134 га, цільове 

призначення якої - для розміщення,будівництва,експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії згідно 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, виготовленої ФОП 
Попович Мафтей Васильовичем, а саме: 

 
від А до Б – землі гр. Когутич В.В. ; 
від Б до В – землі Русин О. М.; 
від В до А – землі загального користування. 
 
1. 3. Встановити межі земельної ділянки, розташованої за адресою: 
м. Мукачево, вул. Ярослава Мудрого, 86-1, ЗТП-129 площею 0,0046 га, 

цільове призначення якої - для розміщення,будівництва,експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 
енергії згідно проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
виготовленої ФОП Попович Мафтей Васильовичем, а саме: 

 
від А до Б – землі загального користування; 
від Б до В – землі гр. Лукач М. Ю.; 
від В до Г – землі гр. Лукач Ю. Г.; 
від Г до А –землі Мукачівської міської ради. 
 
1. 4. Встановити межі земельної ділянки, розташованої за адресою: 
м. Мукачево, вул. Пряшівська, 7А площею 0,5146 га, цільове призначення 

якої - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості згідно проекту землеустрою щодо відведення Мукачівській 
міській раді земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу у 
власність на земельних торгах у формі аукціону виготовленої ФОП Сентімрей 
Наталією Василівною а саме: 

 
від А до Б – землі Данчевська Г. В.; 
від Б до В – землі ТзОВ «Віком»; 
від В до Г – землі гр. Хрипта В. І.; 
від Г до Д –землі гр.. Міндо Г. П.; 
від Д до А – землі Мукачівської міської ради  
 
2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

приватної власності, цільове призначення яких змінюється із земель для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) на землі для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі - згідно додатку 1 до цього рішення. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності яка підлягає продажу у власність на земельних торгах у 
формі аукціону, цільове призначення яких змінюється із земель  



 
сільськогосподарського призначення на землі для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості - згідно додатку 2 до цього 
рішення. 

4. Державному реєстратору Держгеокадастру: земельні ділянки 
сформувати у вигляді файла формату XML у кодуванні Unicode (UTF-8), 
оприлюднити відомості про кадастрові номери земельних ділянок на 
офіційному веб-сайті Держгеокадастру за допомогою технологічних та 
програмних засобів Державного земельного кадастру. 

5. Державному реєстратору зареєструвати, зазначені в цьому рішенні 
земельні ділянки комунальної форми власності в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури Буднік В. та постійну 
депутатську комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. 
 
 
Міський голова                     А. Балога 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF?nreg=1051-2012-%EF&find=1&text=%F4%E0%E9%EB&x=0&y=0#w13


ДОДАТОК 1 
до рішення 57 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
23.05.2019 р. №1398 

 

СПИСОК 
 

фізичних осіб, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності, 
цільове призначення яких змінюється із земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 

 
№ 
п/п 

ПІБ фізичної особи РНОКПП Адреса  
земельної 
ділянки,                

м. Мукачево 

Площа 
земельної 
ділянки,га 

Цільове призначення 
земельної ділянки 
(код за КВЦПЗ) 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Гедьо Тетяна 

Михайлівна 
(…) Мункачі 

Мігая, 9 
0,0961 Для будівництва та 

обслуговування 
будівель торгівлі  

(03.07) 

2110400000:01:001:0422 

2. Іващенко Наталія 
Михайлівна 

(…) Зелена,21В 0,0081 Для будівництва та 
обслуговування 
будівель торгівлі  

(03.07) 

2110400000:01:003:0835 

3. Іващенко Руслан 
Дмитрович 

(…) Зелена, 19А 0,0418 Для будівництва та 
обслуговування 
будівель торгівлі  

(03.07) 

2110400000:01:003:0832 

 
 
Секретар міської ради              І. Маняк 

 
 
 
 



ДОДАТОК 2 
до рішення 57 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
23.05.2019 р. №1398 

 

СПИСОК 
 

юридичних осіб, яким затверджуються проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
яка підлягає продажу у власність на земельних торгах у формі аукціону, цільове призначення яких змінюється із земель 
сільськогосподарського призначення на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості: 

 
№ 
п/п 

ПІБ фізичної особи РНОКПП Адреса  
земельної 
ділянки,                

м. Мукачево 

Площа 
земельної 
ділянки,га 

Цільове призначення 
земельної ділянки 
(код за КВЦПЗ) 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Мукачівська міська 

рада 
2847315760 Об'їздна, б/н 0,5000 Для розміщення та 

експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель 

та споруд підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої промисловості 

(11.02) 

211040000:01:005:0659 

 
 

Секретар міської ради              І. Маняк 
 


