
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

___ сесія 8-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_________                                Мукачево    №____ 

 

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., враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та земельних 

відносин (протокол №__від____2021р.,_____2021 р.,_____2021р.), 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. 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 приватну власність/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. 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 за цільовим призначенням "для будівництва індивідуальних гаражів" 

згідно додатку №4 до цього рішення. 

5. Внести зміни в пункт 77, 101, 117, 151 додатку № 1 до рішення 4 сесії 

Мукачівської міської ради 8 скликання "Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою, затвердження землевпорядних документацій та передачу 



земельних ділянок у власність" від 28.01.2021р. № 176, виклавши його в 

редакції згідно - додатку № 5 до цього рішення. 

6. Внести зміни в пункт 12 додатку № 4 до рішення 4 сесії Мукачівської 

міської ради 8 скликання "Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою, затвердження землевпорядних документацій та передачу 

земельних ділянок у власність" від 28.01.2021р. № 176, виклавши його в 

редакції згідно - додатку № 6 до цього рішення. 

7. Внести зміни в підпункт 1 пункту 2 додатку № 1 до рішення 4 сесії 

Мукачівської міської ради 8 скликання "Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою, затвердження землевпорядних документацій та передачу 

земельних ділянок у власність" від 28.01.2021р. № 176, виклавши його в 

редакції згідно - додатку № 7 до цього рішення. 

8. 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 територіальної громади – 

комунальну власність.  

9. Державному реєстратору зареєструвати зазначені в цьому рішенні 

земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління міського господарства А. Блінова та постійну комісію з питань 

комунальної власності та земельних відносин. 

 

 

Міський голова         А. БАЛОГА



ДОДАТОК № 1 

до рішення ___ сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

__________________ №___ 

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, ім’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.  Тенкач Маргарита 

Тиберіївна 

(…) м. Мукачево, 

вул. Графа фон Шенборна 

116 0,0660 02.01 2110400000:01:012:0792 

2.  Горват Тиберій 

Тиберійович 

(…) м. Мукачево, 

вул. Графа фон Шенборна 

114 0,0660 02.01 2110400000: 01:012:0794 

3.  Білецька Беатриса 

Емільянівна 

(…) м. Мукачево,  

вул. Бабича Олександра 

21 0,1000 02.01 2110400000:01:012:0815 

4.  Селітбовська 

Вікторія 

Болеславівна 

(…) м. Мукачево, 

вул. Набережна-бічна 

77 0,1000 02.01 2110400000:01:023:0814 

5.  Яцейко Ігор 

Володимир 

(…) м. Мукачево, 

вул. Когана Івана 

7 0,0601 02.01 2110400000:01:022:0543 

6.  Сорока 

Володимир 

Володимирович 

(…) м. Мукачево, 

вул. Мейгеша Юрія 

1А 0,0531 02.01 2110400000:01:022:0551 

7.  Кайнц Михайло 

Антонович 

(…) м. Мукачево, 

вул. Плюща Івана 

22 0,0610 02.01 2110400000:01:012:0812 



8.  Радич Марія 

Іржіївна 

(…) м. Мукачево, 

вул. Гастелло Миколи 

39 0,1000 02.01 2110400000:01:016:1056 

9.  Капітонов Сергій 

Іванович 

(…) м. Мукачево 

бульвар Героїв Карпатської 

України 

б/н 0,0850 02.01 2110400000:01:004:0527 

10.  Чулак Сільвія 

Оттовна 

(…) м. Мукачево 

вул. Масарика Томаша 

18 0,0576 02.01 2110400000:01:005:0475 

11.  Смужаниця 

Емілія 

Олександрівна 

(…) м. Мукачево 

вул. Набережна бічна 

2 0,0544 02.01 2110400000:01:023:0683 

12.  Пухніченко Антон 

Володимирович 

(…) м. Мукачево 

вул. Когана Івана 

11 0,0601 02.01 2110400000:01:022:0567 

13.  Бідзіля Марія 

Михайлівна 

(…) м. Мукачево 

вул. Сурікова Василя 

12 0,0662 02.01 2110400000:01:005:0734 

14.  Шило Катерина 

Анатоліївна 

(…) м. Мукачево 

вул. Бабича Олександра 

21 0,0644 02.01 2110400000:01:012:0814 

15.  Шереш Василь 

Васильович 

(…) м. Мукачево 

вул. Дуфинця Василя 

14 0,0600 02.01 2110400000:01:022:0553 

16.  Суркова Наталія 

Сергіївна 

(…) м. Мукачево 

вул. Рудловчак Олени 

11 0,0663 02.01 2110400000:01:022:0560 

17.  Ваш Олександр 

Олександрович 

(…) м. Мукачево 

вул. Коцюбинського 

Михайла 

11 0,0724 02.01 2110400000:01:009:0574 

18.  Горват Мар'яна 

Михайлівна 

 

(…) м. Мукачево, 

вул. Крилова Івана 

10 0,0881 02.01 2110400000:01:007:0812 

19.  Колод Вікторія 

Іванівна 

(…) м. Мукачево, 

вул. Тімірязєва Климента 

67 0,0399 02.01 2110400000:01:012:0813 

20.  Цибар Василь 

Михайлович 

(…) м. Мукачево, вул. 

Коменського Яна Амоса 

 

164 0,0619 02.01 2110400000:01:016:1053 

21.  Мачковський 

Віктор 

Вікторович 

(…) м. Мукачево, 

вул. Франка Івана 

180 0,0934 02.01 2110400000:01:006:0577 

22.  Муратова (…) м. Мукачево,  2 0,0950 02.01 2110400000:01:004:0523 



Катерина 

Віталіївна 

бульвар Героїв Карпатської  

України 

23.  Зуєв Станіслав 

Михайлович 

(…) м. Мукачево, вул. 

Набережна 

б/н 0,0500 02.01 2110400000:01:023:0687 

24.  Мойсеєв Дмитро 

Вікторович 

(…) м. Мукачево, 

вул. Графа фон Шенборна 

122 0,0540 

 

02.01 2110400000:01:012:0808 

25.  Ланьо Михайло 

Олександрович 

(…) м. Мукачево, 

бульвар Героїв Карпатської 

України 

2 Б 0,1000 

 

02.01 2110400000:01:004:0520 

26.  Герасимюк Сергій 

Олександрович 

(…) м. Мукачево, 

вул. Толстого Льва 

12 0,0945 

 

02.01 2110400000:01:002:1143 

 

 

Секретар міської ради              Я. ЧУБИРКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК №2 

до рішення __сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

__________________ №___ 

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, _м.’я по 

батькові фізичної 

особи 

РНОКПП 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

Номе

р 

будин

ку 

Орієнтовн

а площа 

земельної 

ділянки,га 

Цільове 

призначенн

я земельної 

ділянки 

(код за 

КВЦПЗ) 

Цільове призначення земельної 

ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Берец 

Наталія Юріївна 

Лебедєвський  

Владлен Сергійович 

Кіс 

Ольга Василівна 

Цап 

Ганна  Василівна 

(…) м. Мукачево, 

вул. 

Чайковського 

Петра 

15 А 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

2.  Владимир 

Михайло Іванович 

(…) м. Мукачево, вул. 

Митрополита 

Володимира 

б/н 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

3.  Владимир 

Наталія Василівна 

(…) м. Мукачево, вул. 

Митрополита 

Володимира 

б/н 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 



4.  Талабішка 

Михайло 

Михайлович 

(…) м. Мукачево, 

вул. Ференца 

Ліста 

б/н 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

5.  Яцик Михайло 

Васильович 

(…) м. Мукачево, 

вул. Ференца 

Ліста 

б/н 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

 

Секретар міської ради              Я. ЧУБИРКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК № 3 

до рішення ___ сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

__________________ №___ 

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 Номер 

будинку 

Площа 

земельної 

ділянки, 

га 

Цільове призначення земельної ділянки 

(Код) 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Малейко Євгенія 

Євгеніївна 

(…) м. Мукачево, 

вул. Млинська 

22 0,0095 Для будівництва індивідуальних гаражів 

(02.05) 

2  Кухал Катерина 

Олегівна 

(…) м. Мукачево, 

вул. Ярослава Мудрого 

60/1 0,0071 Для будівництва індивідуальних гаражів 

(02.05) 

 

 

Секретар міської ради              Я. ЧУБИРКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК № 4 

до рішення ___ сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

__________________ №___ 

СПИСОК 

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

за цільовим призначенням «для будівництва індивідуальних гаражів»: 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

РНОКПП Адреса земельної 

ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки, 

га 

Цільове призначення земельної ділянки 

(код за КВЦПЗ); 

кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1. Гегедош 

Ольга Вікторівна 

(…) м. Мукачево, 

вул. Фабрична, б/н 

0,0023 Для будівництва індивідуальних гаражів 

(02.05) 

2110400000:01:007:0829 

 

 

Секретар міської ради              Я. ЧУБИРКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ДОДАТОК № 5 

до рішення ___сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

__________________ №___ 

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, ім’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 

77. Поклонцев Віталій 

Володимирович 

(…) м. Мукачево, 

вул. Монастирська 

28 0,0604 02.01 2110400000:01:022:0557 

101. Росул Олександр 

Іванович 

(…) м. Мукачево, 

вул. Когана Івана 

15 0,0601 02.01 2110400000:01:022:0561 

117. Біров Аттіла Бенямінович (…) с. Дерцен, 

вул. Кошут 

2 0,2178 02.01 2122782000:10:002:0125 

151. Перевозчикова Тетяна 

Василівна 

(…) с. Павшино, 

вул. Лесі Українки 

3 0,1113 02.01 2122786300:10:102:0212 

 

 

Секретар міської ради              Я. ЧУБИРКО  

 



 

ДОДАТОК №6 

до рішення ___сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

__________________ №___ 

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, ім’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 

12. Горват Діана Тиберіївна (…) м. Мукачево, 

вул. Лавківська 

9 0,0822 02.01 2110400000:01:015:0190 

 

 

 

Секретар міської ради              Я. ЧУБИРКО  

 

 

 

 

 

 



 
 

ДОДАТОК № 7 

до рішення ___сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

__________________ №___ 

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:  

 

2. Спільну сумісну власність за цільовим призначенням "для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)": 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’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. Боровик Тетяна 

Василівна 

Галамба Наталія 

Василівна 

(…) м. Мукачево, 

вул. Гулака 

Артемовського 

Семена 

52 0,0553 02.01 2110400000:01:021:0210 

 

 

Секретар міської ради              Я. ЧУБИРКО  


