
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 76 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
26.03.2020     Мукачево     №1862 
 

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 №68 
від 24.03.2020 р.,25.03.2020 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. Внести зміни в пункт 1 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    
№ 4 до цього рішення. 

5. 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.  

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

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

 
 

Міський голова             А. БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК № 1 

до рішення 76 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

26.03.2020 р. №1862 

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, 3м.’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. Лендєл Іван Іванович (…) м. Мукачево, 

вул. Проніна 
Василія 

75 0,0824 02.01 2110400000:01:016:1017 

2. Калинич Федір 
Федорович 

(…) м. Мукачево 
вул. Петефі 
Шандора 

24 0,0587 02.01 2110400000:01:009:0544 

3. Хома Іван Петрович (…) м. Мукачево 
вул. Грінченка 

Бориса 

15 0,0892 02.01 2110400000:01:019:0192 

4. Денисюк 
Тетяна Іванівна 

(…) м. Мукачево 
бульвар 

Героїв Карпатської 
України 

11 0,0780 02.01 2110400000:01:019:0191 

5. Лакатош Кристина 
Володимирівна  

(…) м. Мукачево,  
вул. Сороча 

3 0,1000 02.01 2110400000:01:020:0555 

6. Хмизенко Валерій 
Георгійович 

(…) м. Мукачево,  
вул. Кисельова 

6 0,0676 02.01 2110400000:01:005:0692 



Дениса  

7. Туряниця Діана Юріївна (…) м. Мукачево  
вул. Грабаря Ігоря 

б/н 0,0391 02.01 2110400000:01:016:1023 

8. Ленд′єл Магдалина 
Євгеніївна 

(…) м. Мукачево 
вул. Руська 

49 0,0635 02.01 2110400000:01:021:0198 

9. Дубровка 
Юліанна Ференцівна 

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

5 0,0539 02.01 2110400000:01:023:0645 

10. Гайдош Катерина 
Степанівна 

(…) м. Мукачево,  
вул. Шевченка 

Тараса 

42 0,0741 02.01 2110400000:01:002:1246 

11. Дюркі Марія Степанівна (…) м. Мукачево,  
вул. Шевченка 

Тараса 

33 0,0590 02.01 2110400000:01:002:1247 

12. Волох Віта Іванівна (…) м. Мукачево 
вул. Сороча 

29 0,1000 02.01 2110400000:01:020:0564 

13. Герей Ігор 
Ростиславович 

(…) м. Мукачево,  
вул. Проніна 

Василія 

17 0,0886 02.01 2110400000:01:016:1020 

14. Кравчук Марія 
Андріївна 

(…) м. Мукачево,  
вул. Панаса 

Мирного 

4 0,0524 02.01 2110400000:01:003:0974 

15. Накушенко Василь 
Анатолійович 

(…) м. Мукачево,  
вул. Об′їздна 

б/н 0,0346 02.01 2110400000:01:022:0495 

16. Хмизенко Ірина 
Володимирівна 

(…) м. Мукачево,  
вул. Кисельова 

Дениса  

8 0,0676 02.01 2110400000:01:005:0687 

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

1. Садварі Наталія Степанівна 
Палапа Лівія Степанівна 

(…) м. Мукачево, 
вул. Толстого 

11 А 0,1000 02.01 2110400000:01:002:1245 



Льва 

 
 
Секретар міської ради                                        І. МАНЯК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК № 2 

до рішення 76 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

26.03.2020 р. №1862 

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, 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. Конкіна Надія 

Миколаївна 
(…) вул. Партизанська 7/1 0,0164 02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 
2. Орбан Владислав 

Вікторович 
(…) вул. Шишкіна 

Івана 
1 Б 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 76 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

26.03.2020 р. №1862 

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

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

№ 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. Копас Дюла Юлійович (…) с. Лавки, 

урочище 
«Червона гора» 

б/н 0,6723 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
2122784800:04:001:0532 

2. Сливка Юрій Юрійович (…) с. Лавки, 
урочище 

«Червона гора» 

б/н 0,1788 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
2122784800:04:001:0531 

3. Балабан Микола 
Володимирович 

 

(…) с. Лавки, 
урочище 
«Банжія" 

б/н 2,0000 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
2122784800:01:002:0038 

4. Саващук Андрій 
Олексійович 

(…) с. Лавки, 
урочище 
«Банжія" 

б/н 2,0000 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
2122784800:01:002:0037 

5. Кобріна Катерина 
Вячеславівна 

(…) с. Лавки, 
урочище 
«Банжія" 

б/н 2,0000 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 



2122784800:01:002:0036 

6. Кобріна Ангеліна 
Василівна 

(…) с. Лавки, 
урочище 
«Банжія" 

б/н 2,0000 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
2122784800:01:002:0035 

 
 
Секретар міської ради                                І. МАНЯК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК № 4 

до рішення 76 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

26.03.2020 р. №1862 

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. Данканич Михайло 

Васильович 
(…) Миру 7/6 0,0129 02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 
 
 
Секретар міської ради                                І. МАНЯК 
 
 


