
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   23 сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________          м. Мукачево     №______ 

 

                  

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 №8 від 08.02.2022 р., 09.02.2022 р., 10.02.2022 

р.), враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності 

та земельних відносин (протокол №11 від 23.02.2022 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. Відмовити Глаголі Юрію Павловичу (РНОКПП: ) у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 0,1600 га, що знаходиться за адресою: с. Нове Давидково, урочище 

«Курятник» на підставі невідповідності бажаного цільового призначення 

земельної ділянки містобудівній документації місцевого рівня генерального 

плану суміщеного з детальним планом території села Нове Давидково згідно 

якої, місце розташування бажаної земельної ділянки віднесено містобудівною 

документацією з умовами і обмеженнями використання з цільовим 

призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

2. Відмовити Гаркавцеву Євгену Ігоровичу (РНОКПП: ) у 

затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 2,0000 га, що знаходиться за адресою: с. Нове Давидково, за межами 

населеного пункту с. Нове Давидково у зв'язку з тим, що бажана земельна 

ділянка підпадає під кадастрову зону, яка визначена експлуатаційною картою 

земель с. Нове Давидково (23.І. VІІ — 3Р), як сінокоси та пасовища. 
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3. Відмовити Прокопцю Володимиру Іллічу (РНОКПП: ) у 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва, орієнтовною площею 

0,1000 га, що знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. Гуртова Олексія, 20 на 

підставі невідповідності бажаного цільового призначення земельної ділянки 

містобудівній документації місцевого рівня «Детальний план території 

малоповерхової житлової забудови обмеженої вулицями Комарова, Графа фон 

Шенбона, Гуртова Олексія та площа Паланок в місті Мукачево» затвердженої 

рішенням Мукачівської міської ради №673 від 17.12.2021р. згідно якій, бажана 

земельна ділянка може бути використана виключно для житлової забудови. 

4. Відмовити Лутаку Юрію Васильовичу (РНОКПП: ) у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуальних гаражів, орієнтовною площею 0,0042 

га, що знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. Мічуріна Івана, б/н, на 

підставі рішення Мукачівської міської ради від 28.10.2009 р. №1058 «Про 

введення мараторію на розміщення малих архітектурних форм на території м. 

Мукачево», яким встановлено мораторій на розміщення гаражів на 

прибудинковій території міста Мукачево. 

 

5. Відмовити Пересті Наталії Іванівні (РНОКПП: та Кабацій 

Тетяні Іванівні (РНОКПП: ) у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,0638 га, що знаходиться за 

адресою: м. Мукачево, вул. Університетська, 125, на підставі невідповідності 

бажаного цільового призначення земельної ділянки містобудівній документації 

місцевого рівня затвердженої рішенням 12 сесії Мукачівської міської ради 22-

го скликання від 22.10.1997р. «Про затвердження генплану міста Мукачево» 

згідно якій, бажана земельна ділянка може бути використана виключно для 

житлової забудови. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

Міський голова                            Андрій БАЛОГА 
 


