
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

29 липня 2021          Мукачево №446

Про відмову в наданні дозволів на розробку проектів землеустрою,
затвердженні землевпорядних документацій та передачі земельних ділянок

у власність

Розглянувши клопотання громадян, відповідно до статей 12, 116, 118, 122,
186, Земельного кодексу України, статті 25 Закону України “Про землеустрій”,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та
земельних відносин (протокол №10 від 23.07.2021 р.; 26.07.2021 р.; 27.07.2021
р.; 28.07.2021 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 Віщак Ользі Василівній (ідентифікаційний код (…)) у
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,9 га, що
знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. Степана Клочурака, на підставі
невідповідності бажаного цільового призначення земельної ділянки
містобудівній документації місцевого рівня (План зонування території міста
Мукачева, затвердженого рішенням 10-ої сесії Мукачівської міської ради 7-го
скликання №154 від 31.03.2016 року) та Генеральному плану м. Мукачево,
затвердженого рішенням 12-тої сесії Мукачівської міської ради 22 скликання
від 22 жовтня 1997 року) згідно якої місце розташування бажаної земельної
ділянки віднесено містобудівною документацією з умовами і обмеженнями
використання з цільовим призначенням під знаком Р-3  рекреаційна зона
озеленених територій загального користування. Визначена для повсякденного
відпочинку населення і включають парки, сквери , сади, бульвари, міські ліси,
водойми, лугопарки, лісопарки, гідропарки, меморіальні парки.

2. Відмовити Віщак Михайлу Сергійовичу (ідентифікаційний код
(…)) у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування



житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,099013 га, що знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. Степана 
Клочурака, на підставі невідповідності бажаного цільового призначення 
земельної ділянки містобудівній документації місцевого рівня (План зонування 
території міста Мукачева, затвердженого рішенням 10-ої сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання №154 від 31.03.2016 року) та Генеральному плану 
м. Мукачево, затвердженого рішенням 12-тої сесії Мукачівської міської ради 22 
скликання від 22 жовтня 1997 року) згідно якої місце розташування бажаної 
земельної ділянки віднесено містобудівною документацією з умовами і 
обмеженнями використання з цільовим призначенням під знаком Р-3  
рекреаційна зона озеленених територій загального користування. Визначена 
для повсякденного відпочинку населення і включають парки, сквери , сади, 
бульвари, міські ліси, водойми, лугопарки, лісопарки, гідропарки, меморіальні 
парки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова та 
постійну комісію з питань комунальної власності та земельних відносин.

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


