
 
 
 

 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
___ сесія 8-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
                                         Мукачево     №____ 

 
Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність  
 

Розглянувши заяви громадян, відповідно до статей 12, 116, 118, 122 
Земельного кодексу України, статей 25, 30 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 ____2022р., від ____ 2022р., від ____ 2022р.), 
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. 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 № 1 до цього рішення (у кількості 
25 дозволів). 

2. Надати громадянам України дозвіл на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність за цільовим призначенням "для 
ведення особистого селянського господарства" згідно додатку № 2 до цього 
рішення (у кількості 22 дозволів). 

3. Надати громадянам України дозвіл на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність за цільовим призначенням "для 
індивідуального садівництва" згідно додатку № 3 до цього рішення (у кількості 
98 дозволів). 

4. Надати громадянам України дозвіл на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність «для будівництва 
індивідуальних гаражів» згідно додатку № 4 до цього рішення (у кількості 3 
дозволів). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань комунальної власності та земельних відносин. 

 
 

Міський голова        Андрій БАЛОГА



 

ДОДАТОК № 1 
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, ім’я по 
батькові фізичної особи 

РНОКПП 
 

Адреса земельної 
ділянки 

 

Номер 
будинку 

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.  Турянчик  

Каріна Василівна 
(…) м. Мукачево,  

вул. Підзамкова 
19 0,0450 02.01 Для будівництва і 

обслуговування житлового 
будинку, господарських 

будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 

2.  Бабіля 
Ігор Іванович 

(…) м. Мукачево,  
вул. Свято-

Михайлівська 

5 0,0589 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 



 

3.  Винар  
Ігор Михайлович 

(…) м. Мукачево,  
вул. Франка Івана 

147Б 0,0476 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
4.  Желізник  

Оксана Дмитрівна 
(…) м. Мукачево,  

вул. Яна-Амоса 
Коменського 

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

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
5.  Пушкарович  

Михайло Васильович 
(…) м. Мукачево,  

вул. Підгорянська 
115 0,0353 02.01 Для будівництва і 

обслуговування житлового 
будинку, господарських 

будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 

6.  Стецо  
Вероніка Гаврилівна 

(…) м. Мукачево,  
вул. Яна-Амоса 

Коменського 

170 0,0850 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
7.  Балаж 

Оксана Іванівна 
(…) м. Мукачево,  

вул. Драгули 
Миколи 

10 0,0413 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
8.  Миронюк  

Олена Ласлівна 
(…) м. Мукачево,  

вул. Береста Олексія 
43 0,1000 02.01 Для будівництва і 

обслуговування житлового 
будинку, господарських 

будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 



 

9.  Закревська  
Віта Вікторівна 

(…) м. Мукачево,  
вул. Волошина 

Августина 

32 0,0954 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
10.  Грицу 

Ксенія Габорівна 
(…) м. Мукачево,  

вул. Набережна 
29 0,0500 02.01 Для будівництва і 

обслуговування житлового 
будинку, господарських 

будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 

11.  Дулов  
Павло Георгійович  

(…) м. Мукачево, 
провулок Франка 

Івана 

9 0,0700 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
12.  Лукачина  

Володимир Яношович 
(…) м. Мукачево, 

 вул. 
Університетська 

41 0,0607 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
13.  Ганькович  

Надія Олександрівна 
(…) м. Мукачево, 

 вул. Гашека 
Ярослава  

20 0,0202 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
14.  Маняк  

Лариса Петрівна 
(…) м. Мукачево,  

вул. Коцаки Арсенія 
18 0,0780 02.01 Для будівництва і 

обслуговування житлового 
будинку, господарських 

будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 



 

15.  Гегедош 
Надія Василівна 

(…) с. Завидово, 
 вул. Садова 

34 0,3117 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
16.  Пап  

Йосип Йосипович 
(…) с. Нове Давидково, 

вул. професора 
Сливки  

54 0,1908 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
17.  Медвідь 

 Іван Юрійович 
(…) с. Нове Давидково, 

урочище «Сигити» 
б/н 0,0941 02.01 Для будівництва і 

обслуговування житлового 
будинку, господарських 

будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 

18.  Черепаня  
Світлана Іванівна 

(…) с. Нове Давидково, 
вул. Виноградна 

б/н 0,1394 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
19.  Нусалов  

Олександр Гусейнович 
(…) с. Нове Давидково, 

вул. Садова 
б/н 0,0898 02.01 Для будівництва і 

обслуговування житлового 
будинку, господарських 

будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 

20.  Микуланинець 
Володимир Іванович 

(…) с. Нове Давидково, 
вул. Садова 

46 0,1386 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 



 

21.  Лендєл Антон 
Антонович 

(…) с. Нове Давидково 
вул. Латорична 

б/н 0,0773 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
22.  Пелшевці  

Іштван Андрійович 
(…) с. Дерцен, 

вул. Кошут 
б/н 0,1251 02.01 Для будівництва і 

обслуговування житлового 
будинку, господарських 

будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 

23.  Біро  
Магдалена 

Олександрівна 

(…) с. Дерцен, 
вул. Форраш 

61 0,2500 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
24.  Кіраль  

Золтан Юліусович 
(…) с. Форнош, 

вул. Зріні І.  
58 0,2218 02.01 Для будівництва і 

обслуговування житлового 
будинку, господарських 

будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 

25.  Легеза 
Юрій Васильович 

(…) с. Нижній Коропець, 
вул. Горького 

57 0,1324 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських 
будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 
 
 

Секретар міської ради               Яна 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 діля-

нок у власність за цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства»: 
 

№ 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 

1.  Паук 
Іван Іванович  

(…) с. Залужжя,  
урочище «Рит» 

б/н 0,1470 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
2.  Микитчина Ганна 

Михайлівна 
(…) с. Залужжя, 

 вул. Зелена 
12 0,1820 Для ведення особистого селянського 

господарства 
(01.03) 

3.  Паук Марія 
Василівна 

(…) с. Ромочевиця, 
урочище «Мочар» 

б/н  0,2880 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
4.  Бундаш Марія 

Іванівна 
(…) с. Пістрялово б/н 0,1928 Для ведення особистого селянського 

господарства 
(01.03) 

5.  Балога Марія 
Іванівна 

(…) с. Доробратово, 
урочище «Горбок» 

б/н 0,3000 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
6.  Гадзик  

Михайло 
Михайлович 

(…) с. Горбок,  
вул. Українська 

17 0,2100 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 



 

7.  Капітан  
Ганна Василівна 

(…) с. Барбово,  
вул. Орішкова 

161 0,1347 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
8.  Капітан  

Сніжана Іванівна  
(…) с. Барбово,  

урочище «Довга» 
б/н 0,3600 Для ведення особистого селянського 

господарства 
(01.03) 

9.  Янцо  
Світлана Іванівна 

(…) с. Макарьово, 
 вул. Шевченка  

б/н 0,1300 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
10.  Чорій  

Ганна Василівна 
(…) с. Завидово, 

урочище 
«Котельниця» 

б/н 0,2650 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
11.  Барта  

Адальберт 
Регорович 

(…) с. Форнош б/н 0,2085 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
12.  Боднар  

Олодар Рудолфович 
(…) с. Форнош б/н 0,2939 Для ведення особистого селянського 

господарства 
(01.03) 

13.  Біров  
Ірина Беняминівна 

(…) с. Дерцен 
урочище «Балоца» 

б/н 0,2554 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
14.  Біров  

Олександр 
Олександрович 

(…) с. Дерцен 
урочище «Балоца» 

б/н 0,3000 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
15.  Бакош  

Валерія Адорянівна 
(…) с. Дерцен 

урочище «Балоца» 
б/н 0,4335 Для ведення особистого селянського 

господарства 
(01.03) 

16.  Бакош Акош (…) с. Дерцен 
вул. Маломут 

б/н 0,2038 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 



 

17.  Янцо  
Клара Еміліанівна 

(…) с. Дерцен 
урочище «Балоца» 

б/н 0,1602 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
18.  Пушкаш  

Віктор Вікторович  
(…) с. Дерцен 

 вул. Ракоці 
252 0,2051 Для ведення особистого селянського 

господарства 
(01.03) 

19.  Онисько  
Ельвіра 

Мирославівна 

(…) с. Макарьово, 
урочище «Під 

виноградниками» 

б/н 0,2810 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
20.  Адаменко  

Максим 
Анатолійович 

(…) За межами  
с. Нижній Коропець , 

урочище 
«Рейпорекест» 

б/н 2,0000 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 

21.  Постнов  
Сергій 

Володимирович 

(…) с. Павшино, урочище 
«Під лісом» 

б/н 0,1560 Для ведення особистого селянського 
господарства 

(01.03) 
22.  Добош  

Руслан Іванович 
(…) с. Павшино, урочище 

«Під лісом» 
б/н 0,1021 Для ведення особистого селянського 

господарства 
(01.03) 

 
Секретар міської ради               Яна 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 за цільовим призначенням «для індивідуального садівництва»: 
№ 
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) 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Кочерган 

Сергій Ілліч 
(…) м. Мукачево,  

урочище «Чернеча гора» 
б/н 0,0432 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
2.  Лендєл Магдалина 

Миколаївна 
(…) м. Мукачево, вул. 

Гуци-Венеліна Юрія 
б/н 0,0570 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
3.  Туряниця  

Василь Андрійович 
(…) м. Мукачево,  

вул. Вишнева 
3 0,0924 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
4.  Ференц  

Катерина Степанівна 
(…) м. Мукачево,  

вул. Солов’їна 
15 0,1070 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
5.  Щербатий  

Андрій Богданович 
(…) м. Мукачево,  

СГК «Промінь» 
б/н 0,0345 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
6.  Горват 

Ганна Іванівна 
(…) с. Пістрялово 129 0,2500 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
7.  Мушка  

Дмитро Миколайович 
(…) с. Лавки,  

вул. Мазепи 
б/н 0,0600 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
8.  Копас  

Ізабела Адорянівна 
(…) с. Дерцен,  

вул. Мукачівська 
б/н 0,1503 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
9.  Гутнік Михайло 

Іванович 
(…) с. Лавки,  

урочище «Новий» 
б/н 0,0600 Для індивідуального садівництва 

(01.05) 
 

Секретар міської ради                   Яна ЧУБИРКО  
 



 

ДОДАТОК № 4 
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. 
Куска Кристина 

Ернестівна 
(…) м. Мукачево,  

вул. Яна-Амоса Коменського 
170 0,0071 Для будівництва індивідуальних 

гаражів 
(02.05) 

2. Гербут Ніна 
Григорівна 

(…) м. Мукачево,  
вул. Миру 

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

3.  Товтин Тетяна 
Володимирівна 

(…) м. Мукачево,  
вул. Одеська 

б/н 0,0030 Для будівництва індивідуальних 
гаражів 
(02.05) 

 
 

Секретар міської ради              Яна ЧУБИРКО  


