
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 74 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.02.2020     Мукачево     №1808 

 
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 №67 
від 17.02.2020 р.; 18.02.2020 р.; 19.02.2020 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 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 індивідуального садівництва» згідно 
додатку 3 до цього рішення. 

4. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність «для будівництва індивідуальних гаражів» 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 
Буднік В. та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та 
земельних відносин. 

 
 

Міський голова                              А. БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 1 

до рішення 74 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

20.02.2020 №1808 

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 передається земельні ділянки у:  
1. Приватну власність за цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»: 
№ 
п/п 

Прізвище, м.’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. Барта Сільвія Вікторівна (…) (…) 11 0,0503 02.01 (…) 

2. Райко Павло Павлович (…) (…) 31 0,2500 02.01 (…) 

3. Юдін Олексій 
Дмитрович 

(…) (…) 28 0,0541 02.01 (…) 

4. Теллінгер Штефан (…) (…) 34 0,0598 02.01 (…) 

5. Тітова Катерина Дюлівна (…) (…) 59 0,1314 02.01 (…) 

6. Титичко Юрій Юрійович (…) (…) 31 0,1210 02.01 (…) 

7. Гудивок Лариса 
Михайлівна 

(…) (…) 35 0,1778 02.01 (…) 



8. Кайнц Марія Іллівна (…) (…) 17 0,1000 02.01 (…) 

9. Переста Тетяна Юліївна (…) (…) 6А 0,0900 02.01 (…) 

10. Біша Маргарета 
Дмитрівна 

(…) (…) 19 0,0720 02.01 (…) 

11. Сабов Степан Едейович (…) (…) 24 0,1172 02.01 (…) 

12. Пелшевці Золтан 
Андрійович 

(…) (…) 19а 0,1311 02.01 (…) 

13. Балла Федір Ференцович (…) (…) 24 0,1964 02.01 (…) 

14. Бакош Балаж Балажович (…) (…) 34 0,2500 02.01 (…) 

15. Барта Аніта Вінцеївна (…) (…) 42 0,1739 02.01 (…) 

16. Філіпішена Лідія 
Володимирівна 

(…) (…) 61-61А 0,2500 02.01 (…) 

17. Грицовканич Наталія 
Іванівна 

(…) (…) 119 0,0713 02.01 (…) 

18. Євстафієва Юлія 
Федорівна 

(…) (…) 4 0,0624 02.01 (…) 

19. Юска Оксана 
Геннадіївна 

(…) (…) 10 0,0674 02.01 (…) 

20. Черничка Ласло 
Міклошович 

(…) (…) 28 0,0418 02.01 (…) 

21. Калинюк Василь 
Михайлович 

(…) (…) 71 0,1000 02.01 (…) 

22. Горват Олеся Євгеніївна (…) (…) 3А 0,0400 02.01 (…) 



23. Ланьо Олександр 
Михайлович 

(…) (…) 6 0,0983 02.01 (…) 

24. Гуз Володимир 
Володимирович 

(…) (…) 21 0,1000 02.01 (…) 

 
2. спільну сумісну власність за цільовим призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»: 
 

1. Тимків Василь Васильович 
Тимків Роман Васильович 

(…) (…) 47 0,1000 02.01 (…) 

2. Маргіта Марія Іванівна 
Меджидов Михайло 
Магомедович 
Охотникова Марія 
Георгіївна 
Охотніков Володимир 
Йосипович 

(…) (…) 9 0,1000 02.01 (…) 

3. Улинець Наталія Федорівна 
Черевко Ірина Іванівна 

(…) (…) 8 0,0639 02.01 (…) 

 
 
Секретар міської ради                                           І. МАНЯК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 2 

до рішення 74 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

20.02.2020 №1808 

СПИСОК 

громадян України, 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. Белеканич Михайло 

Іванович 
(…) (…) 32 0,0181 02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 
2. Ільницький Альберт 

Леонідович 
Чорій Наталія 
Вячеславівна 

(…) (…) 17 0,0315 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

3. Лукеча Михайло 
Михайлович 

(…) (…) 51 0,0500 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

4. Калинюк Євдокія 
Кирилівна 

(…) (…) 71 0,0620 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

5. Шелельо Іван 
Васильович 

(…) (…) 6 0,0159 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 



6. Гулаткан Іванна 
Василівна 

(…) (…) 5 0,0300 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

7. Козинці Олександр 
Степанович 

(…) (…) б/н 0,0400 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

 
 
Секретар міської ради                              І. МАНЯК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 3 

до рішення 74 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

20.02.2020 №1808 

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

власність за цільовим призначенням «для ведення 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); 

кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Сабов Любов Василівна (…) (…) 11 0,0800 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
(…) 

2. Кучинка Василь 
Іванович 

(…) (…) 19 0,1200 Для індивідуального садівництва 
(01.05) 

(…) 
3. Бисага Ілля Ілліч (…) (…) 17 0,1200 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
(…) 

 
 
Секретар міської ради                               І. МАНЯК 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 4 

до рішення 74 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

20.02.2020 №1808 

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. Мисло Кристина 

Юріївна 
(…) (…) 34 0,0100 Для будівництва індивідуальних гаражів 

(02.05) 
 
 
Секретар міської ради                               І. МАНЯК 
 
 
 


