
 
 

 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
____ сесія ____скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
            м. Мукачево      № ____ 
 
 
Про внесення змін до деяких рішень Мукачівської міської ради  
 
 

Розглянувши заяви громадян, з метою впорядкування рішень Мукачівської 
міської ради відповідно до статей 12, 116, 118, 122, 186 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 
____2022 р., від ____ 2022 р., від ____ 2022 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. Внести зміни до пункту 26 додатку № 1 рішення 17 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання "Про передачу земельних ділянок у власність, що 
перебувають у користуванні громадян та на яких розташовані житлові будинки, 
іншої будівлі і споруди" від 28.10.2021р. №583 виклавши його в новій редакції 
згідно додатку 1. 

 
2. Внести зміни до пункту 54 додатку рішення 18 сесії Мукачівської міської 

ради 8-го скликання "Про передачу земельних  ділянок у власність, що 
перебувають у користуванні громадян та на яких розташовані житлові будинки, 
інші будівлі і споруди" від 25.11.2021р. №632 виклавши його в новій редакції 
згідно додатку 2. 

 
3. Внести зміни до пункту 24 додатку № 3 рішення 12 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання "Про надання дозволів на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність" від 26.08.2021 р. 
№467 виклавши його в новій редакції згідно - додатку 3. 

 
4. Внести зміни до пункту 1 додатку № 3 рішення 17 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання "Про надання дозволів на розробку проектів 



землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність" від 28.10.2021 р. 
№591 виклавши його в новій редакції згідно додатку 4. 

 
5. Внести зміни до пункту 1 додатку №1 рішення 17 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання "Про затвердження проекту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки" від 28.10.2021 р. №590 
виклавши його в новій редакції згідно додатку 5. 

 
6. Внести зміни до пункту 22 додатку рішення 18 сесії Мукачівської міської 

ради 8-го скликання "Про передачу земельних  ділянок у власність, що 
перебувають у користуванні громадян та на яких розташовані житлові будинки, 
інші будівлі і споруди" від 25.11.2021р. №632 виклавши його в новій редакції 
згідно додатку 6. 

 
7. Внести зміни до додатку 1 рішення 18 сесії Мукачівської міської ради                

8-го скликання "Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду та укладання договорів оренди земель 
комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади"                         
від 25.11.2021р. № 622 виклавши його в новій редакції згідно додатку 7. 

 
8. 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 затверджуються проекти землеустрою щодо передачу земельних ділянок у власність, 
технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) на яких розташовані житлові будинки 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 
26. Коштура Василь 

Михайлович 
(…) с. Дерцен,  

вул. Ракоці 
332 0,2500 02.01 2122782000:10:101:0130 

 
 

Секретар міської ради                Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК № 2 
до рішення ___ сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 
__________________ №___ 

 
СПИСОК 

громадян України, яким затверджуються проекти землеустрою щодо передачу земельних ділянок у власність, 
технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) на яких розташовані житлові будинки 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 
54. Гомонай 

 Михайло 
Михайлович 

(…) с. Горбок,  
вул. Франка І. 

49 0,1200 02.01 2121983200:08:001:0090 

 
 

Секретар міської ради                Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК № 3 
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); 

кадастровий номер 

 1 3 4 5 6 7 
24. Баньої Крістіан 

Васильович 
(…) с. Форнош, 

вул. Беке 
95А 0,1544 Для ведення особистого селянського 

господарства 
(01.03) 

 
            

Секретар міської ради                 Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК № 4 
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); 

кадастровий номер 

 1 3 4 5 6 7 
1. Дорчі Юлій 

Дюлович 
(…) с. Форнош, 

вул. Беке 
126 0,1588 Для ведення особистого селянського 

господарства 
(01.03) 

 
            

Секретар міської ради                 Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 5 
до рішення ___ сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

_________________ №_____ 
 

 СПИСОК  

фізичних осіб, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється та передається в приватну власність: 

 
№ 
п/
п 

ПІБ фізичної 
особи 

РНОКПП Адреса  
земельної 
ділянки 

Кадастровий номер Площа 
земельної 
ділянки, 

га 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

змінюється з 
(код за КВЦПЗ) 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

змінюється на 
(код за КВЦПЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Лендєл Йосип 

Йосипович 
(…) с. Ключарки, 

вул. 
Підгородська, 

16 

2122783800:02:001:0286 0,2500 для будівництва та 
обслуговування 

житлового будинку, 
господарських 

будівель та споруд 
(присадибна ділянка) 

(02.01) 

для будівництва і 
обслуговування 

об`єктів туристичної 
інфраструктури та 

закладів громадського 
харчування 

(03.08) 
 

 
 

Секретар міської ради                 Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК № 6 
до рішення ___ сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 
__________________ №___ 

 
СПИСОК 

громадян України, яким затверджуються проекти землеустрою щодо передачу земельних ділянок у власність, 
технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) на яких розташовані житлові будинки 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 
22. Ромашко 

 Наталя 
Костянтинівна 

(…) м. Мукачево, 
 вул. Кіса Роберта 

7 0,0578 02.01 2110400000:01:011:0329 

 
 

Секретар міської ради                Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК № 7 
до рішення ___ сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 
__________________ №___ 

СПИСОК 

Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян, яким надаються дозволи 
на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду: 

 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я по 
батькові фізичної 

особи/назва юридичної 
особи 

РНОКПП / 
код 

ЄДРПОУ 

Адреса земельної 
ділянки 

 

Номер 
будинку 

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки,  

га 

Код за 
КВЦПЗ 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖИНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

 «СКАЛ» 

37742557 с. Макарьово, 
 вул. Шевченка 

68 0,2501 11.02 для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості 
2.  Бегла 

Зоя Богданівна 
(…) м. Мукачево,  

вул. Ужгородська 
43 0,2543 12.09 для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд іншого наземного 
транспорту 

3.  Попп  
Іван Тиберійович 

(…) м. Мукачево,  
вул. Зріні Ілони  

67 0,1421  02.10 для будівництва і 
обслуговування 

багатоквартирного житлового 
будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової 
інфраструктури  

 
Секретар міської ради                                                                                                                                          Яна ЧУБИРКО 

 


	ДОДАТОК 5
	СПИСОК
	Підприємств, установ, організацій, суб′єктів підприємницької діяльності та громадян, яким надаються дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду:


