
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 82 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.08.2020     Мукачево     №1998 

 
Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, 

затвердження землевпорядних документацій та передачу земельних 
ділянок у 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. 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 №73 
від 04.08.2020 р., 17.08.2020 р., 18.08.2020 р., 19.08.2020 р.), Мукачівська міська 
рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність, технічні документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати 
громадянам України у власність та спільну сумісну власність земельні ділянки 
за цільовим призначенням "для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)" згідно додатку 
№ 1 до цього рішення. 

2. Надати громадянам України 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. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність та передати громадянам України у власність земельні ділянки за 
цільовим призначенням "для ведення особистого селянського господарства" 
згідно додатку № 3 до цього рішення. 

4. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність та передати громадянам України у власність земельні ділянки за 
цільовим призначенням "для індивідуального садівництва" згідно додатку № 4 
до цього рішення. 



5. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність «для будівництва індивідуальних гаражів» згідно 
додатку № 5 до цього рішення. 

6. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність за цільовим призначенням "для будівництва індивідуальних гаражів" 
згідно додатку №6 до цього рішення. 

7. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність за цільовим призначенням "для індивідуального 
садівництва" згідно додатку № 7 до цього рішення. 

8. Внести зміни в пункт 87 додатку № 2 до рішення 81 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання "Про надання дозволів на розробку проектів 
землеустрою, затвердження землевпорядних документацій та передачу 
земельних ділянок у власність" від 23.07.2020р. №1969, виклавши його в 
редакції згідно - додатку № 8 до цього рішення. 

9. Внести зміни в пункт 80 додатку № 2 до рішення 81 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання "Про надання дозволів на розробку проектів 
землеустрою, затвердження землевпорядних документацій та передачу 
земельних ділянок у власність" від 23.07.2020р. №1969, виклавши його в 
редакції згідно - додатку № 9 до цього рішення 

10. Затвердити акти встановлення меж земельних ділянок, підготовлені 
комісією із здійснення контролю за використанням та охороною земель 
комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства 
на території Мукачівської міської ради. 

 
10.1. Встановити межі земельної ділянки, розташованої за адресою: 

м. Мукачево, вул. Франка Івана, 40, площею 0,0598 га, цільове 
призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), згідно технічної 
документації із землеустрою виготовленої ДП « УкрДАГП», а саме: 

 
від А до Б – землі загального користування вул. Франка Івана; 
від Б до В – земельна ділянка гр. Савко Й. М.; 
від В до Г – землі в користуванні гр. Орос Й. М.; 
від Г до Д – землі міста Мукачево; 
від Д до А – земельна ділянка гр. Калинич В. І. 
 

 10.2. Встановити межі земельної ділянки, розташованої за адресою: 
м. Мукачево, вул. Пушкіна Олександра, 32 А, площею 0,0407 га, цільове 

призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), згідно  технічної 
документації із землеустрою виготовленої ДП « УкрДАГП», а саме: 

 
від А до Б – земельна ділянка гр. Лелик Г. І.; 
від Б до В – землі загального користування; 
від В до А – землі Мукачівської міської ради. 



 
 10.3 Встановити межі земельної ділянки, розташованої за адресою: 

 м. Мукачево, провулок Духновича Олександра 103 А, площею 
0,0393 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), згідно з 
технічною документацією із землеустрою виготовленої ДП « УкрДАГП», а 
саме: 
 

від А до Б – землі загального користування вул. Духновича Олександра; 
 від Б до В – землі Мукачівської міської ради; 

від В до Г – землі ПРАТ «Мукачівський ЗЗБВІК»; 
від Г до А – земельна ділянка гр. Баньої Ч. Б. 
 
10.4 Встановити межі земельної ділянки, розташованої за адресою: 
м. Мукачево, вул. Коменського Яна Амоса, 164, площею 0,0619 га, 

цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), згідно проекту 
землеустрою виготовленого ТзОВ « Трегер», а саме: 

 
від А до Б – землі комунальної власності; 
від Б до В – земельна ділянка гр. Яцишин В.С.; 
від В до Г – земельна ділянка гр. Завойські І.М.; 
від Г до Д – землі комунальної власності; 
від Д до А – земельна ділянка гр. Геревич М. Д. 
 
10.5 Встановити межі земельної ділянки, розташованої за адресою: 
 м. Мукачево, вул. Ужгородська, 163, площею 0,4260 га, цільове 

призначення: для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, 
згідно технічної документації із землеустрою виготовленої ПП « Ужгеостар», а 
саме: 

 
від А до Б – землі гр. Козманко В.М.; 
від Б до В – землі гр. Шевченко Н. В.; 
від В до Г – землі гр. Габовда Г. М.; 
від Г до Д – землі гр. Тімашева Г. В.; 
від Д до Е – землі гр. Бенца М.І.; 
від Е до Є – землі гр. Бенца М.І.; 
від Є до Ж – землі в оренді ТОВ «КАРПАТЛЕНД»; 
від Ж до А – землі загального користування. 

 
10.6 Встановити межі земельної ділянки, розташованої за адресою: 
 м. Мукачево, вул. Проніна Василія, б/н, площею 0,0028 га, цільове 

призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 



згідно проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
виготовленого ФОП Попович Мафтей Васильовичем, а саме: 

 
від А до Б – землі гр. Слободенюк Р. В; 
від Б до А – землі загального користування. 

 
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 Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади – комунальну власність.  

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

13. 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 
 
 
 
 



ДОДАТОК № 1 

до рішення 82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

20.08.2020 р. №1998 

СПИСОК 

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

місцевості) та передаються земельні ділянки у приватну та спільну сумісну власність: 
1. Приватну власність за цільовим призначенням "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 

 

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. Дудинська Альбіна 

Сергіївна 
(…) м. Мукачево, вул. 

Сороча 
43 0,1000 02.01 2110400000:01:020:0559 

2. Фолтін Степан 
Степанович 

(…) м. Мукачево, вул. 
Сороча 

5 0,1000 02.01 2110400000:01:020:0556 

3. Конкіна Надія 
Миколаївна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Партизанська 

7/1 0,0164 02.01 2110400000:01:002:1281 

4. Балог Катерина 
Бертолонівна 

(…) с. Дерцен, вул. 
Ракоці 

126 0,1500 02.01 2122782000:10:101:0113 

5. Біров Юліус 
Жигмондович 

(…) с. Дерцен, вул. 
Ракоці 

39 0,1917 02.01 2122782000:10:102:0112 

6. Лехнер Ерік  
Тиборович 

(…) с. Дерцен, вул. 
Ракоці 

37 0,1945 02.01 2122782000:10:102:0113 

7. Іванко Андрій 
Андрійович 

(…) с. Дерцен, вул. 
Ракоці 

223 0,1084 02.01 2122782000:10:102:0114 



9. Савченко Тетяна 
Станіславівна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Шевченка Тараса 

119/2 0,0537 02.01 2110400000:01:009:0558 

10. Компанієць Олександр 
Сергійович 

(…) м. Мукачево, вул. 
Карпенка-Карого 

Івана 

13/2 0,0603 02.01 2110400000:01:023:0680 

11. Тайпс  
Віталія Вікторівна 

(…) с. Нове Давидково, 
вул. Мукачівська 

48 0,1489 02.01 2122785800:10:102:0176 

12. Кельман Віталія 
Сергіївна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Медвецького 

Миколи 

б/н 0,1000 02.01 2110400000:01:014:0370 

13. Ільтьо Тетяна Іванівна (…) м. Мукачево, вул. 
Гаджеги Василя 

5 0,0714 02.01 2110400000:01:006:0753 

14. Гобрей Магдалина 
Іванівна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Сагайдачного Петра 

19 0,0528 02.01 2110400000:01:007:0827 

15. Тадлер Федір Федорович (…) м. Мукачево, вул. 
Небесної Сотні 

64 0,0846 02.01 2110400000:01:009:0547 

16. Росул Надія Василівна (…) с. Лавки, вул. 
Нижнянська 

11 0,1469 02.01 2122784800:10:101:0121 

17. Чохрій Григорій 
Васильович 

(…) м. Мукачево, вул. 
Дулова Василя 

б/н 0,0800 02.01 2110400000:01:019:0193 

 
2. Спільну сумісну власність за цільовим призначенням "для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)": 
 

1. Попик Кристина Євгенівна  
Пфайфер Тетяна Євгенівна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Підгорянська 

111 0,1000 02.01 2110400000:01:020:0559 

 
Секретар міської ради              І. МАНЯК 

 
 
 
 



ДОДАТОК № 2 

до рішення 82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

20.08.2020 р. №1998 

СПИСОК 

громадян України, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність та спільну сумісну власність за цільовим призначенням «для будівництва і обслуговуванню 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»: 
 

№ п/п Прізвище, _м.’я по 
батькові фізичної 

особи 

РНОКПП 
 

Адреса земельної 
ділянки 

 

Номер 
будин

ку 

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки,га 

Цільове 
призначенн
я земельної 

ділянки 
(код за 

КВЦПЗ) 

Цільове призначення земельної 
ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Цибар Василь 

Васильович 
(…) м. Мукачево, вул. 

Драгоманова 
Михайла 

25 0,0331 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

2.  Марусинець Вікторія 
Іванівна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Бабича 

Олександра 

14 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

3.  Сарканич Михайло 
Михайлович 

(…) м. Мукачево, 
вул. Підгорянська 

144 0,700 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

4.  Чорій Василь 
Михайлович 

(…) м. Мукачево, вул. 
Університетська 

21 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

5.  Черепаня Мирослав 
Степанович 

(…) с. Нове 
Давидково, вул. 

61 0.1500 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 



Миру 
 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

6.  Карабчук Василь 
Михайлович 

(…) с. Лавки, вул. 
Дачна 

9 0,2500 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

7.  Данашевський Василь 
Михайлович 

Данашевська Галина 
Степанівна 

(…) с. Нижній 
Коропець, вул. 

Миру 

53 /1 0,0932 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

8.  Мілашовська 
Магдалина Василівна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Пушкіна 

Олександра 

44А 0,0072 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

9.  Лендєл Олена 
Василівна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Береста Олексія 

43 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

10.  Колод Вікторія 
Іванівна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Тімірязєва 
Климента 

67 0,0399 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

11.  Гецянин Андрій 
Іванович 

(…) м. Мукачево, вул. 
Водна 

7  0,0388 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

12.  Капітан Василь 
Васильович 

(…) м. Мукачево, вул. 
Раковського Івана 

11 А 0,0199 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

13.  Кляп Іван Васильович (…) м. Мукачево, вул. 
Рудловчак Олени 

7 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 



14.  Комарістов Максим 
Євгенович 

Бідзіля Марія Іванівна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Хмельницького 

Богдана 

7 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

15.  Софілканич 
Костянтин 

Михайлович 

(…) м. Мукачево, вул. 
Дулова Василя 

б/н 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

16.  Лендєл Корнелія 
Іванівна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Дулова Василя 

б/н 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

17.  Мотринець Владислав 
Іванович 

(…) м. Мукачево, вул. 
Дулова Василя 

б/н 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

18.  Пашко Руслан 
Михайлович 

(…) м. Мукачево, 
вул. Рудловчак 

Олени 

13 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

19.  Горват Тиберій 
Тиберійович 

(…) м. Мукачево, 
вул. Графа фон 

Шенборна 

114 0,0700 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

20.  Тенкач Маргарита 
Тиберіївна 

(…) м. Мукачево, 
вул. Графа фон 

Шенборна 

116 0,0700 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

21.  Когут Меланія 
Петрівна 

Подгурська Анжеліка 
Володимирівна 

Подгурський Віктор 
Юрійович 

Рибалко Ганна 

(…) м. Мукачево, 
вул. Духновича 

Олександра 

10А 0,0935 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 



Юріївна 
Подгурський Юрій 

Йосипович 
Подгурський Юрій 

Юрійович 
Якима Софія 

Федорівна 
Петах Василь 
Васильович 

22.  Мікловш Ігор 
Антонович 

(…) м. Мукачево, вул. 
Кротона-Фірцака 

Івана 

4 0,0135 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

23.  Шабашов Микола 
Олександрович 

(…) м. Мукачево, вул. 
Набережна 

29 Ж 0,0500 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

24.  Сабов Наталія 
Іванівна 

Сабов Віктор 
Юрійович 

Сабов Юрій 
Рудольфович 

Старостенко Світлана 
Іванівна 

Гуранич Єва 
Рудольфівна 

Гуранич Степан 
Павлович 

Олаг Яна Сергіївна 
Сабов Андріана 
Володимирівна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Валленберга 

Рауля  

50 0,0670 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 



25.  Ковач Едуард 
Михайлович 

(…) м. Мукачево, вул. 
Проніна Василія 

5 А 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

26.  Дорошенко Євгеній 
Григорович 

(…) м. Мукачево вул. 
Качинського Леха 

б/н 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

27.  Бакош Людмила 
Іванівна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Франка Івана 

81 0,0856 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

28.  Селітбовська Вікторія 
Болеславівна 

(…) м. Мукачево, вул. 
Набережна-бічна 

77 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

29. ё Ласлов Катерина 
Василівна 

(…) с. Нижній 
Коропець, 
урочище 

«Дучковш» 

49 0,2000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

30.  Пронько Вікторія 
Іванівна 

(…) с. Нижній 
Коропець, 
урочище 

«Дучковш» 

48 0,2000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

31.  Химинець Юлія 
Георгіївна 

(…) с. Нижній 
Коропець, 
урочище 

«Дучковш» 

47 0,2000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

32.  Хіминець Катерина 
Георгіївна 

(…) с. Нижній 
Коропець, 
урочище 

«Дучковш» 

53 0,2000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 



33.  Блінова Олена 
Олегівна 

(…) м. Мукачево вул.  
Ліста Ференца 

б/н 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

34.  Левченко Наталія 
Олександрівна 

(…) м. Мукачево вул. 
Великогірна 

49Б 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

35.  Трубін Сергій 
Сергійович 

Герей Наталія 
Миколаївна 

(…) м. Мукачево 
вул. Валленберга 

Рауля 

32 0,0662 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

36.  Кіш  
Тетяна Петрівна 

(…) м. Мукачево, 
вул. Графа фон 

Шенборна 

122 0,0600 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських  

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

 
Секретар міської ради              І. МАНЯК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК № 3 

до рішення 82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

20.08.2020 р. №1998 

СПИСОК 
громадян України, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність за цільовим призначенням "для ведення особистого селянського господарства": 
 

№ п/п Прізвище, _м.’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.  Маркович Ганна 

Дмитрівна 
(…) с. Павшино, 

урочище "Пушкіно" 
б/н 0,1799 Для ведення особистого селянського 

господарства 
(01.03) 

2122786300:10:103:0157 
2.  Іваник Ольга Юріївна (…) с. Павшино, 

урочище "Пушкіно" 
40 0,2500 Для ведення особистого селянського 

господарства 
(01.03) 

2122786300:10:103:0155 
3.  Русин Сергій 

Володимирович 
(…) с. Павшино, 

урочище "Пушкіно" 
2 0,2499 Для ведення особистого селянського 

господарства 
(01.03) 

2122786300:10:103:0151 
4.  Пекар Владислав 

Миколайович 
(…) с. Павшино, 

урочище "Пушкіно" 
73 0,2500 Для ведення особистого селянського 

господарства 
(01.03) 

2122786300:10:103:0161 
5.  Іваник Юлія Юріївна (…) с. Павшино, 

урочище "Пушкіно" 
41 0,2500 Для ведення особистого селянського 

господарства 
(01.03) 



2122786300:10:103:0156 

6.  Продан Руслана 
Іванівна 

(…) с. Павшино, 
урочище "Пушкіно 

37 0,2500 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
2122786300:10:103:0159 

 
 
 
Секретар міської ради                                           І. МАНЯК 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДОДАТОК № 4 

до рішення 82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

20.08.2020 р. №1998 

СПИСОК 
громадян України, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність за цільовим призначенням "для ведення індивідуального садівництва": 
 

№ п/п Прізвище, _м.’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. Чепак Маріанна 

Іванівна 
(…) м. Мукачево, 

вул. Німецька 
57 0,1200 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
2110400000:01:012:0637 

 
Секретар міської ради             І. МАНЯК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК № 5 

до рішення 82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

20.08.2020 р. №1998 

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 

Номер 
будинку 

Площа 
земельної 
ділянки, 
га 

Цільове призначення земельної ділянки 
(Код) 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Мартон Тетяна 

Янівна 
(…) м. Мукачево, вул. 

Масарика Томаша 
30В 0,0025 Для будівництва індивідуальних гаражів 

(02.05) 
2.  Костів Ніколетта 

Теодорівна 
(…) м. Мукачево, вул. 

Стара 
48А 0,0100 Для будівництва індивідуальних гаражів 

(02.05) 
3.  Павко Яна Петрівна (…) м. Мукачево, 

вул.Червоногірна 
б/н 0,0100 Для будівництва індивідуальних гаражів 

(02.05) 
4.  Савчур Федір 

Петрович 
(…) м. Мукачево, 

вул.Червоногірна 
б/н 0,0100 Для будівництва індивідуальних гаражів 

(02.05) 
5.  Савчур Ганна 

Федорівна 
(…) м. Мукачево, 

вул.Червоногірна 
б/н 0,0100 Для будівництва індивідуальних гаражів 

(02.05) 
6.  Савчур Петро 

Федорович 
(…) м. Мукачево, 

вул.Червоногірна 
б/н 0,0100 Для будівництва індивідуальних гаражів 

(02.05) 
7.  Саврій Василь 

Іванович 
(…) м. Мукачево, вул. 

Недецеї Яноша  
41 0,0024 Для будівництва індивідуальних гаражів 

(02.05) 
8.  Горват Тетяна 

Василівна 
(…) м. Мукачево, 

площа Кирила і 
Мефодія 

27 0,0046 Для будівництва індивідуальних гаражів 
(02.05) 

9.  Маргітич Василь 
Юрійович 

(…) м. Мукачево вул. 
Коцаки Арсенія 

б/н 0,0100 Для будівництва індивідуальних гаражів 
(02.05) 

10.  Іванчо Іван Іванович (…) м. Мукачево вул. 
Берегівська 

28 0,0023 Для будівництва індивідуальних гаражів 
(02.05) 

Секретар міської ради             І. МАНЯК 



ДОДАТОК № 6 

до рішення 82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

20.08.2020 р. №1998 

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

цільовим призначенням «для будівництва індивідуальних гаражів»: 

 
 
Секретар міської ради                                    І. МАНЯК 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

РНОКПП Адреса земельної 
ділянки 

Площа 
земельної 
ділянки,га 

Цільове призначення земельної ділянки 
(код за КВЦПЗ); 

кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 
1. Мисло Кристина 

Юріївна 
(…) м. Мукачево,  

вул. Берегівська, 34 
0,0100 Для будівництва індивідуальних гаражів 

(02.05) 
2110400000:01:002:1283 

2. Величко Семен 
Мартинович 

(…) м. Мукачево,  
вул. Стуса Василя, 2 

0,0039 Для будівництва індивідуальних гаражів 
(02.05) 

2110400000:01:004:0459 



ДОДАТОК № 7 

до рішення 82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

20.08.2020 р. №1998 

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

власність за цільовим призначенням "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. Бауман Людмила 

Петрівна 
(…) м. Мукачево, 

вул. Терелі 
Йосипа 

31 0,1200 Для індивідуального садівництва 
(01.05) 

 
 
Секретар міської ради              І. МАНЯК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК № 8 

до рішення 82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

20.08.2020 р. №1998 

СПИСОК 

громадян України, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність та спільну сумісну власність за цільовим призначенням «для будівництва і обслуговуванню 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»: 
 

№ п/п Прізвище, _м.’я по 
батькові фізичної 

особи 

РНОКПП 
 

Адреса земельної 
ділянки 

 

Номер 
будин

ку 

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки,га 

Цільове 
призначенн
я земельної 

ділянки 
(код за 

КВЦПЗ) 

Цільове призначення земельної 
ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
87. Штець Наталія 

Василівна 
(…) м. Мукачево вул. 

Графа фон 
Шенборна 

118 0,0600 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

 
Секретар міської ради             І. МАНЯК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ДОДАТОК № 9 

до рішення 82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

20.08.2020 р. №1998 

СПИСОК 

громадян України, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність та спільну сумісну власність за цільовим призначенням «для будівництва і обслуговуванню 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»: 
 

№ п/п Прізвище, _м.’я по 
батькові фізичної 

особи 

РНОКПП 
 

Адреса земельної 
ділянки 

 

Номер 
будин

ку 

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки,га 

Цільове 
призначенн
я земельної 

ділянки 
(код за 

КВЦПЗ) 

Цільове призначення земельної 
ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
80. Мишко Катерина 

Ігорівна 
(…) м. Мукачево вул. 

Графа фон 
Шенборна 

120 0,0600 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

 
 
Секретар міської ради             І. МАНЯК 
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