
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 72 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.01.2020     Мукачево     №1767 

 
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 №66 
від 20.01.2020 р.;21.01.2020 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 фізичним особам за цільовим призначенням «для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)» згідно додатку 1 до цього рішення. 

2. Надати 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 «для ведення індивідуального садівництва» згідно додатку 3 до цього 
рішення. 

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

5. Внести зміни в п. 5 додатку 2 рішення 71 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 7-ого скликання від 26.12.2019 р. №1715 "Про 
надання дозволів, затвердження землевпорядних документацій та передачу 
земельних ділянок у власність" та викласти в наступній редакції згідно додатку 
5 до цього рішення. 



6. 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.  

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

8. 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 72 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

23.01.2020 р. №1767 

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  
1. 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,  

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. Гудра Інесса Іванівна (…) вул. 

Коцюбинського 
Михайла 

9А 0,0671 02.01 (…) 

2. Туряниця Віра Іванівна (…) вул. Сороча 51 0,1000 02.01 (…) 

3. Югас Діана Іванівна (…) вул. Басараба 
Василя 

6 0,0609 02.01 (…) 

4. Федорці Марія Іванівна (…) вул. Коцки Андрія 12 0,0611 02.01 (…) 

5. Горват Яна Іванівна (…) вул. Великогірна 25 0,0893 02.01 (…) 

6. Гедзур Вікторія Іванівна (…) вул. Підлавочна б/н 0,0560 02.01 (…) 

7. Машика Магдалина 
Михайлівна 

(…) вул. Крилова 
Івана за каналом 

28 0,1000 02.01 (…) 



8. Першаков Роман 
Рудольфович 

(…) вул. Франка Івана 87 0,0857 02.01 (…) 

9. Олексюк Сергій 
Вікторович 

(…) вул. Водна 19-1 0,0548 02.01 (…) 

 
 
Секретар міської ради                                                                    І. МАНЯК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 2 

до рішення 72 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

23.01.2020 р. №1767 

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. Фегир Наталія 

Василівна 
(…) вул. Коцака 

Арсенія 
9 0,0336 02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 
2. Полянських Ольга 

Михайлівна 
Падалка Галина 
Володимирівна 
Авдєєнко Аліна 
Володимирівна 
Шопляк Марія 

Андріївна 
Касинець Ганна 

Михайлівна 
Торнай Ольга 

Іванівна 
Кость Ірина 
Георгіївна 

Муржо Золтан 
Золтанович 

(…) вул. 
Валленберга 

Рауля 

11 0,0693 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 



Островська Тетяна 
Валеріївна 

3. Муржо Анжеліка 
Золтанівна 

Шпігел Наталія 
Євгенівна 

(…) вул. 
Валленберга 

Рауля 

46 0,0860 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

 
Секретар міської ради                                                                    І. МАНЯК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 3 

до рішення 72 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

23.01.2020 р. №1767 

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. Пилип Тетяна Сергіївна (…) вул. 

Виговського 
Івана 

б/н 0,0736 Для індивідуального садівництва 
(01.05) 

(…) 
2. Кохановський Ярослав 

Федорович 
(…) садове 

товариство 
"Весна" 

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

(…) 
3. Тимовті Марія 

Йосипівна 
(…) садове 

товариство 
"Весна" 

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

(…) 

 
 
Секретар міської ради                                                                    І. МАНЯК 
 
 
 

 
 



ДОДАТОК 4 

до рішення 72 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

23.01.2020 р. №1767 

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. Босович Марія 

Миколаївна 
(…) урочище 

"Чернеча гора", 
СГК "Перемога" 

б/н 0,0422 Для індивідуального садівництва 
(01.05) 

 
Секретар міської ради                                                                    І. МАНЯК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 5 

до рішення 72 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

23.01.2020 р. №1767 

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 
5. Кривич Галина 

Ігорівна 
Феделеш Віталій 

Вячеславович 
Феделеш Вячеслав 

Іванович 
Феделеш Надія 

Іванівна 

(…) вул. Трояна 
Михайла 

17 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

 
 
Секретар міської ради                                                                    І. МАНЯК 


