
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 70 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.12.2019               Мукачево    №1697 
 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою  
 

Розглянувши заяву гр. Мельник П. П. від 10.05.2019р. вх. №5459/0/99-1, 
рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 15.08.2019р. у 
справі №260/802/19, постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду 
від 12.11.2019р. у справі №857/9799/19 (№260/802/19), відповідно до статей 12, 
118, 122 Земельного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України 
“Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру” № 1051 
від 17.10.2012 р., враховуючи план зонування території міста Мукачева 
(затверджений рішенням 10-ої сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання 
№154 від 31.03.2016 року), генеральний план (коригування окремих розділів) м. 
Мукачево, (затверджений рішенням 12-тої сесії Мукачівської міської ради 22 
скликання від 22 жовтня 1997 року), генеральний план (коригування) м. 
Мукачево (розроблений ДП УДНДІПМ «Діпромісто» м. Київ (Договір №1263-
01-2009 від 19.11.2009 року), враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №64 
від 12.12.2019 р.; 16.12.2019 р.), керуючись п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 та ст. 60 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська 
рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Відмовити у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) - 
згідно додатку 1 до цього рішення. 

2. 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 70 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання 

17.12.2019 р. №1697 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я 
по батькові 

фізичної особи 

РНОКПП 
 

Адреса 
земельної 
ділянки, 

м. Мукачево 

Номер 
будинк

у 

Орієнтовн
а площа 

земельної 
ділянки,га 

Цільове 
признач

ення 
земельн

ої 
ділянки 
(код за 

КВЦПЗ) 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

Причина відмови 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Мельник Павло 

Петрович  
(…) вул. Дулова 

Василя 
б/н 0,1000 02.01 Для будівництва та 

обслуговування 
житлового будинку, 

господарських будівель 
та споруд 

невідповідність 
містобудівній документації 

місцевого рівня 
абзац 1 ч. 7 ст. 118 

Земельного кодексу 
України 

 
 
 

Секретар міської ради                                      І. Маняк  


