
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 71 позачергова сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.12.2019               Мукачево    №1715 
 
Про надання дозволів, 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 №65 
від 24.12.2019 р.; 26.12.2019 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. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність «для будівництва індивідуальних гаражів» згідно 
додатку 3 до цього рішення. 

4. Затвердити проекти 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 виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради Буднік В. та постійну депутатську комісію з питань 
комунальної власності та земельних відносин. 

 
Міський голова                                  А. Балога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 1 

до рішення 71 позачергової сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

26.12.2019 р. №1715 

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. Зикань Христина 

Федорівна 
(…) вул. Вокзальна 68 0,0319 02.01 (…) 

2. Мартин Віктор 
Олександрович 

(…) вул. Бурча Василя 7 0,0548 02.01 (…) 

3. Гудак Федір Федорович (…) вул. Гулака-
Артемовського 

Семена 

20 0,0564 02.01 (…) 

4. Шіпош Марина 
Андріївна 

(…) вул. Графа фон 
Шенборна 

31/2 0,0353 02.01 (…) 

5. Бурдюх Іван Васильович (…) вул. Підгородська б/н 0,0792 02.01 (…) 

6. Логойда Микола 
Миколайович 

(…) вул. Ужгородська 124 0,0515 02.01 (…) 



7. Голперт Каріна 
Вадимівна 

(…) вул. 
Грушевського 

Михайла 

49 0,0794 02.01 (…) 

8. Русин Євгеній 
Євгенійович 

(…) вул. Стара б/н 0,1000 02.01 (…) 

9. Калинич Іван Іванович (…) вул. Стуса Василя 3В 0,0440 02.01 (…) 

10. Еней Ілдіка Іштванівна (…) вул. Коменського 
Яна Амоса 

53 0,0517 02.01 (…) 

11. Гурзан Тетяна Іванівна (…) вул. Об'їздна 20 0,0753 02.01 (…) 

 
 
Секретар міської ради                                     І. Маняк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 2 

до рішення 71 позачергової сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

26.12.2019 р. №1715 

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. Поп Анатолій 

Миколайович 
(…) вул. Берегівська-

об’їздна 
73 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 
2. Щерецький 

Володимир 
Васильович 

(…) вул. Мондич 
Олени 

б/н 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

3. Деркач Віола 
Петрівна 

(…) вул. Набережна 
бічна 

27 0,0530 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

4. Копас Діана 
Пийтерівна 
Копас Іван 
Золтанович 

(…) вул. Чайкіної 
Лізи 

38 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 



5. Кривич Галина 
Ігорівна 

Феделеш Віталій 
Васильович 

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) 

6. Юско Крістіна 
Іванівна 

Івегеш Наталія 
Іванівна 

(…) вул. Цібере 
Василя 

10 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

7. Варга Катерина 
Іванівна 

(…) вул. Гулака –
Артемовського 

Семена 

77 0,0207 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

8. Хайнус Оксана 
Деметерівна 

(…) вул. Мешка 
Миколи  

20 0,0508 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  
(присадибна ділянка) 

 
 
Секретар міської ради                                   І. Маняк  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 3 

до рішення 71 позачергової сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

26.12.2019 р. №1715 

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. Красновський 

Володимир 
Йосипович 

(…) вул. Сєченова 
Івана 

2 0,0100 Для будівництва індивідуальних гаражів 
(02.05) 

2. Гогіль Михайло 
Михайлович 

(…) вул. Зайця 
Володимира 

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

 
 
Секретар міської ради             Маняк І. Г.  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 4 

до рішення 71 позачергової сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

26.12.2019 р. №1715 

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

будівництва індивідуальних гаражів: 

 
 
Секретар міської ради             Маняк І. Г.  

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

РНОКПП Адреса земельної 
ділянки, м. Мукачево 

Площа 
земельної 
ділянки,га 

Цільове призначення земельної ділянки 
(код за КВЦПЗ); 

кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 
1. Лучков Олександр 

Олександрович 
(…) вул. Пивоварна, 6 0,0100 Для будівництва індивідуальних гаражів 

(02.05); 
(…) 


