
 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1150 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Байса Наталії Василівни, мешканки села Кальник, вулиця --------,    

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Байса Наталії Василівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Байса Наталії Василівні у власність земельну 

ділянку площею 0.1000 га. (кадастровий номер 2122783400:10:102:0143), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Кальник, урочище ---------. 

3. Пропонувати громадянці Байса Наталії Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1151 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Балога Юрія Ярославовича, мешканця  села Великі Лучки, 

вулиця --------------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Балога Юрія Ярославовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Балогу Юрію Ярославовичу у власність 

земельну ділянку площею 0.3800 га. (кадастровий номер 

2122781200:10:103:0362), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Великі Лучки, урочище ------------------. 

3. Пропонувати громадянину Балогу Юрію Ярославовичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1152 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Булеца Оксани Василівни, мешканки села Медведівці, вулиця ----

----------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Булеца Оксани Василівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Булеца Оксані Василівні у власність земельну 

ділянку площею 2.0000 га. (кадастровий номер 2122783400:12:000:0140), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Медведівці, урочище -------

------. 

3. Пропонувати громадянці Булеца Оксані Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1153 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Вінницького Дмитра Юрійовича, мешканця міста Мукачево, 

вулиця -----------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Вінницького Дмитра Юрійовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Вінницькому Дмитру Юрійовичу у власність 

земельну ділянку площею 1.0000 га. (кадастровий номер 

2122783400:06:000:0271), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

Кальницька сільська рада за межами населених пунктів. 

3. Пропонувати громадянину Вінницькому Дмитру Юрійовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1154 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Волошина Михайла Михайловича, мешканця села Кальник, 

вулиця -------------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Волошина Михайла Михайловича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Волошину Михайлу Михайловичу у 

власність земельну ділянку площею 0.2870 га. (кадастровий номер 

2122783400:10:101:0150), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Кальник, вулиця ---------------------. 

3. Пропонувати громадянину Волошину Михайлу Михайловичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1155 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Гаринця Михайла Андрійовича, мешканця села Ракошино, 

вулиця ------------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Гаринця Михайла Андрійовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Гаринцю Михайлу Андрійовичу у власність 

земельну ділянку площею 0.0842 га. (кадастровий номер 

2122786800:13:000:0265), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Кайданово, вулиця -----------------------. 

3. Пропонувати громадянину Гаринцю Михайлу Андрійовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1156 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Глагола Світлани Юріївни, мешканки села Великі Лучки, вулиця 

----------------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Глагола Світлани Юріївни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Глагола Світлані Юріївні у власність земельну 

ділянку площею 0.2200 га. (кадастровий номер 2122781200:10:106:1202), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище ----

-------------. 

3. Пропонувати громадянці Глагола Світлані Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1157 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Глаголич Любові Іванівни, мешканки села ---------------,    

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Глаголич Любові Іванівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Глаголич Любові Іванівні у власність земельну 

ділянку площею 0.2500 га. (кадастровий номер 2122782800:12:004:0031), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село ------------------. 

3. Пропонувати громадянці Глаголич Любові Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1158 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Гребінка Михайла Івановича, мешканця села Кальник, вулиця --

-------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Гребінка Михайла Івановича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Гребінка Михайлу Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:10:101:0149),           

площею 1.7000 га., для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село 

Кальник, урочище -----------------. 

3. Пропонувати громадянину Гребінка Михайлу Івановичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1159 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Гудивок Світлани Петрівни, мешканки села Великі Лучки, 

вулиця ---------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Гудивок Світлани Петрівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Гудивок Світлані Петрівні у власність 

земельну ділянку площею 0.1050 га. (кадастровий номер 

2122781200:10:101:0139), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Великі Лучки, вулиця ---------------------. 

3. Пропонувати громадянці Гудивок Світлані Петрівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1160 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

громадянки Доринець Марії Юріївни, мешканки села Медведівці, вулиця -----

----------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянки Доринець Марії Юріївни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Доринець Марії Юріївні у власність земельні 

ділянки: 

- площею 0.2009 га., (кадастровий номер 2122783400:12:000:0139) для 

ведення особистого селянського господарства за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Медведівці, урочище -------------------; 

-  площею 0.1166 га., (кадастровий номер 2122783400:12:000:0136),  для 

ведення особистого селянського господарства за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Медведівці, урочище -------------------. 

 

3. Пропонувати громадянці Доринець Марії Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1161 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Доринець Федора Ілліча, мешканця села Медведівці, вулиця ----

-----------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Доринець Федору Іллічу для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Доринець Федору Іллічу у власність 

земельну ділянку площею 0.2969 га. (кадастровий номер 

2122783400:12:000:0137), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Медведівці, вулиця -----------------. 

3. Пропонувати громадянину Доринець Федору Іллічу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1162 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Дудаш Алли Михайлівни, мешканки села Великі Лучки,  вулиця 

----------------------  сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Дудаш Алли Михайлівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Дудаш Аллі Михайлівні у власність земельну 

ділянку площею 0.0767 га. (кадастровий номер 2122781200:10:105:0266), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, вулиця ------

-----------. 

3. Пропонувати громадянці Дудаш Аллі Михайлівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1163 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Калинич Лідії Василівни, мешканки села Кальник, вулиця --------

------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Калинич Лідії Василівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Калинич Лідії Василівні у власність земельну 

ділянку площею 0.1083 га. (кадастровий номер 2122783400:10:102:0144), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Кальник, вулиця ------------. 

3. Пропонувати громадянці Калинич Лідії Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1164 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Кельман Олени Юріївни, мешканки села Червеньово, -------------,    

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Кельман Олени Юріївни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Кельман Олені Юріївні у власність земельну 

ділянку площею 0.1778 га. (кадастровий номер 2122782800:14:001:0113), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Червеньово. 

3. Пропонувати громадянці Кельман Олені Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1165 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Козар Ольги Іванівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця ------

---------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Козар Ольги Іванівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Козар Ользі Іванівні у власність земельну 

ділянку площею 0.2500 га. (кадастровий номер 2122781200:10:103:0357), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище ----

------------. 

3. Пропонувати громадянці Козар Ользі Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1166 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Козар Юрія Васильовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця 

---------------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Козар Юрія Васильовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Козар Юрію Васильовичу у власність 

земельну ділянку площею 0.1918 га. (кадастровий номер 

2122781200:10:103:0356), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Великі Лучки, урочище --------------------. 

3. Пропонувати громадянину Козар Юрію Васильовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1167 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Коштура Тетяни Юріївни, мешканки села Ракошино, вулиця -----

----------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Коштура Тетяни Юріївни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Коштура Тетяні Юріївні у власність земельну 

ділянку площею 0.2031 га. (кадастровий номер 2122786800:13:000:0268), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Кайданово, вулиця ----------

----. 

3. Пропонувати громадянці Коштура Тетяні Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1168 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Кучеревич Мар’яни Іванівни, мешканки села Руська Кучава, -----

-----------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Кучеревич Мар’яни Іванівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Кучеревич Мар’яні Іванівні у власність 

земельну ділянку площею 0.2235 га. (кадастровий номер 

2122783400:13:000:0021), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Руська Кучава. 

3. Пропонувати громадянці Кучеревич Мар’яні Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1169 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Лендєла Ярослава Тиберійовича, мешканця села Ракошино, 

вулиця -------------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Лендєла Ярослава Тиберійовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Лендєлу Ярославу Тиберійовичу у власність 

земельну ділянку площею 0.2000 га. (кадастровий номер 

2122786800:10:102:0167), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Ракошино, урочище --------------------. 

3. Пропонувати громадянину Лендєлу Ярославу Тиберійовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1170 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Лешко Ганни Карлівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця ----

-----------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Лешко Ганни Карлівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Лешко Ганні Карлівні у власність земельну 

ділянку площею 0.1413 га. (кадастровий номер 2122781200:10:104:0230), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище ----

------------. 

3. Пропонувати громадянці Лешко Ганні Карлівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1171 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Макусий Володимира Михайловича, мешканця села Руське, 

вулиця ------------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Макусий Володимира Михайловича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Макусий Володимиру Михайловичу у 

власність земельну ділянку площею 0.1460 га. (кадастровий номер 

2122786800:03:101:0083), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

Великолучківська сільська рада, урочище --------------------. 

3. Пропонувати громадянину Макусий Володимиру Михайловичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1172 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Негруб Тетяни Степанівни, мешканки села Кальник, вулиця ------

---------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Негруб Тетяни Степанівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Негруб Тетяні Степанівні у власність земельну 

ділянку площею 0.3047 га. (кадастровий номер 2122783400:10:102:0145), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Кальник, вулиця               --

-------------. 

3. Пропонувати громадянці Негруб Тетяні Степанівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1173 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Петах Мар’яни Федорівни, мешканки села Медведівці, вулиця ---

-----------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Петах Мар’яни Федорівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Петах Мар’яні Федорівні у власність земельну 

ділянку площею 0.0949 га. (кадастровий номер 2122783400:12:000:0135), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Медведівці, урочище -------

--------. 

3. Пропонувати громадянці Петах Мар’яні Федорівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1174 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Решетаря Михайла Михайловича, мешканця села Ракошино, 

вулиця -----------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Решетаря Михайла Михайловича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Решетарю Михайлу Михайловичу у 

власність земельну ділянку площею 0.1200 га. (кадастровий номер 

2122786800:11:101:0104), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Бенедиківці, вулиця --------------------. 

3. Пропонувати громадянину Решетарю Михайлу Михайловичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1175 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

громадянки Решетар Наталії Михайлівни, мешканки села Червеньово, ---------

-------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянки Решетар Наталії Михайлівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Решетар Наталії Михайлівні у власність: 

- земельну ділянку площею 0.0935 га. (кадастровий номер 

2122782800:14:002:0172), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Червеньово, урочище ------------------; 

- земельну ділянку площею 0.1500 га. (кадастровий номер 

2122782800:14:002:0170), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Червеньово, урочище -------------------. 

3. Пропонувати громадянці Решетар Наталії Михайлівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1176 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Решетар Тетяни Іванівни, мешканки села Зняцьово, вулиця -------

---------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Решетар Тетяни Іванівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Решетар Тетяні Іванівні у власність земельну 

ділянку площею 0.1890 га. (кадастровий номер 2122782800:10:001:0143), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Зняцьово. 

3. Пропонувати громадянці Решетар Тетяні Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1177 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Решетар Тетяни Федорівни, мешканки села Ракошино, вулиця ---

-----------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Решетар Тетяни Федорівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Решетар Тетяні Федорівні у власність земельну 

ділянку площею 0.2614 га. (кадастровий номер 2122786800:13:000:0246), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Бенедиківці, вулиця ---------

-----. 

3. Пропонувати громадянці Решетар Тетяні Федорівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1178 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

громадянина Свалявчика Василя Васильовича, мешканця села Зняцьово, 

вулиця --------------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянина Свалявчика Василя Васильовича для 

ведення особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Свалявчику Василю Васильовичу у 

власність: 

- земельну ділянку площею 0.2024 га. (кадастровий номер 

2122782800:10:002:0172), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Зняцьово; 

- земельну ділянку площею 0.1515 га. (кадастровий номер 

2122782800:10:002:0174), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Зняцьово. 

3. Пропонувати громадянину Свалявчику Василю Васильовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельні ділянки. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1179 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Славської Оксани Юріївни, мешканки села Ракошино, вулиця ----

------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Славської Оксани Юріївни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Славській Оксані Юріївні у власність земельну 

ділянку площею 0.4243 га. (кадастровий номер 2122786800:13:000:0258), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Бенедиківці, вулиця ---------

-------. 

3. Пропонувати громадянці Славській Оксані Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1180 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Стеблака Федора Федоровича, мешканця села Великі Лучки, 

вулиця ------------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Стеблака Федора Федоровича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Стеблаку Федору Федоровичу у власність 

земельну ділянку площею 0.2700 га. (кадастровий номер 

2122781200:10:104:0234), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Великі Лучки, вулиця ---------------------. 

3. Пропонувати громадянину Стеблаку Федору Федоровичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1181 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Турянин Наталії Юріївни, мешканки села --------------,    сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Турянин Наталії Юріївни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Турянин Наталії Юріївні у власність земельну 

ділянку площею 0.3368 га. (кадастровий номер 2122781200:01:105:0018), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище ----

---------. 

3. Пропонувати громадянці Турянин Наталії Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1182 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

громадянина Фенчака Юрія Юрійовича, мешканця села Великі Лучки, 

вулиця ---------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Фенчака Юрія Юрійовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Фенчаку Юрію Юрійовичу у власність 

земельні ділянки: 

- площею 0.1646 га. (кадастровий номер 2122781200:10:106:0208), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище ----

----------; 

- площею 0.1009 га. (кадастровий номер 2122781200:10:106:0206), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, вулиця ------

-------. 

3. Пропонувати громадянину Фенчаку Юрію Юрійовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1183 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Чорней Івана Юрійовича, мешканця села Ракошино, вулиця -----

---------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Чорней Івана Юрійовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Чорней Івану Юрійовичу у власність 

земельну ділянку площею 0.2886 га. (кадастровий номер 

2122786800:10:103:0185), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Ракошино, урочище ------------------. 

3. Пропонувати громадянину Чорней Івану Юрійовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1184 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Шелько Мирослави Георгіївни, мешканки села Ракошино, 

вулиця -------------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Шелько Мирослави Георгіївни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Шелько Мирославі Георгіївні у власність 

земельну ділянку площею 0.3392 га. (кадастровий номер 

2122786800:13:000:0267), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Кайданово. 

3. Пропонувати громадянці Шелько Мирославі Георгіївні звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1185 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Щобака Дениса Васильовича, мешканця міста Ужгород, вулиця 

-----------------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Щобака Дениса Васильовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Щобаку Денису Васильовичу у власність 

земельну ділянку площею 1.9500 га. (кадастровий номер 

2122783400:06:000:0305), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, 

Кальницька сільська рада  за межами населених пунктів. 

3. Пропонувати громадянину Щобаку Денису Васильовичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1186 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Янкулича Василя Васильовича, мешканця села Руське, вулиця -

-------------------,    сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Янкулича Василя Васильовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Янкуличу Василю Васильовичу у власність 

земельну ділянку площею 1.9700 га. (кадастровий номер 

2122786800:03:101:0084), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

Великолучківська сільська рада, урочище ----------------------. 

3. Пропонувати громадянину Янкуличу Василю Васильовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1187 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із зміною 

цільового призначення громадянина Кевпанича Миколи Миколайовича, 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність із зміною цільового призначення громадянина Кевпанича 

Миколи Миколайовича для ведення особистого селянського господарства. 

2. Передати у власність із зміною цільового призначення громадянину 

Кевпаничу Миколі Миколайовичу земельну ділянку площею 0.3000 га. 

(кадастровий номер 2122781200:02:005:0003), для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район,  на території Великолучківської сільської 

ради. 

3. Пропонувати громадянину Кевпаничу Миколі Миколайовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1188 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого  селянського господарства за межами населеного пункту 

на території Великолучківської сільської ради,   сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у разі зміни їх цільового призначення для ведення особистого 

селянського господарства за межами населеного пункту на території 

Великолучківської сільської ради, урочище ----------------. 

2. Передати громадянам у власність земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район,  за межами населеного пункту на території 

Великолучківської сільської ради, урочище --------------- згідно додатку. 

3. Пропонувати громадянам звернутися до державного реєстратора із 

заявою про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ДОДАТОК   

Про    передачу земельних  ділянок у власність 



                                                                                               до рішення  

                                                                                       29.11.2021 № 1188 

 

 

СПИСОК 

Громадян, яким передаються  у власність земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район,  за межами населеного пункту на території 

Великолучківської сільської ради, урочище «Гозманка» 

 
№ 

п/

п 

Прізвище, 

ім’я, по-батькові 

Адреса Кадастровий номер  

 

Площа, 

га 

Урочище 

1 Андрейко 

Ірина  

Іванівна 

с. Завидово,  

вул. ---------------- 

2122781200:01:003:0006 2.0000 урочище ----

-------- 

  

2 Данилюк 

Володимир 

Васильович 

 місто Мукачево, 

вул. ----------------- 

2122781200:01:003:0007 2.0000 урочище ----

--------- 

3 Габовда  

Світлана 

Дмитрівна 

с.Великі Лучки 

вул. ------------------ 

2122781200:01:003:0008 2.0000 урочище ----

---------- 

 

4 Свищо 

Ярослав 

Васильович 

с. Онок, 

вул. ----------------- 

2122781200:01:003:0009 2.0000 урочище ----

---------- 

 

5 Костак 

Іван 

Іванович 

с. Боржавське, 

вулиця ---------------- 

2122781200:01:003:0010 2.0000 урочище ----

------- 

6 Фелдій 

Михайло  

Михайлович 

с. Великі Лучки 

вул. ---------------- 

2122781200:01:003:0012 1.2742 урочище ----

---------- 

 

7 Балог 

Василь 

Васильович 

с. Великі Лучки 

вул. ---------------- 

2122781200:01:003:0013 2.0000 урочище ----

---------- 

8 Балко 

Юрій 

Юрійович 

с. ВеликіЛучки 

вул. ----------------- 

2122781200:01:003:0014 2.0000 урочище ----

-------- 

 
9 Левдер 

Юрій 

Юрійович 

с. Великі Лучки 

вул. ----------------- 

2122781200:01:003:0015 2.0000 урочище ----

---------- 

 
10 Хома  

Василь 

Васильович 

с. Великі Лучки 

вул. ----------------- 

2122781200:01:003:0016 2.0000 урочище ----

----------- 

11 Хомко 

Іван 

Іванович 

с. Великі Лучки 

вул. ------------------- 

2122781200:01:003:0017 2.0000 урочище ----

---------- 

12 Костак 

Ганна 

Дмитрівна 

с. Боржавське, 

вулиця ----------------- 

2122781200:01:003:0018 2.0000 урочище ----

----------- 

13 Балог 

Марія  

Юріївна 

с. Великі Лучки 

вул. -------------- 

2122781200:01:003:0019 2.0000 урочище ----

--------- 

 
14 Голод с. Великі Лучки 2122781200:01:003:0020 2.0000 урочище ----



Любов 

Юріївна 

вул. ------------------- --------- 

 
15 Семак 

Світлана 

Василівна 

с. Великі Лучки 

вул. ------------------ 

2122781200:01:003:0021 2.0000 урочище ----

-------- 

 
16 Василишин 

Надія 

Василівна 

с. Великі Лучки 

вул. - --------------                            

2122781200:01:003:0022 2.0000 урочище ----

---------- 

17 Газій 

Марина 

Федорівна 

с. Великі Лучки 

вул. -------------------- 

2122781200:01:003:0023 2.0000 урочище ----

-------- 

 
18 Лелик  

Христина 

Юріївна 

с. Великі Лучки 

вул. ------------------- 

2122781200:01:003:0024 2.0000 урочище ----

----------- 

 
19 Дацюк 

Надія  

Феофанівна 

с. Великі Лучки 

вул. ------------------- 

2122781200:01:003:0025 2.0000 урочище ----

---------- 

 
20 Павльо 

Сергій  

Юрійович 

місто Львів,  

вул. ---------------- 

2122781200:01:003:0026 2.0000 урочище ----

--------- 

 
21 Русин 

Михайло 

Михайлович 

с.Зняцьово, 

 вулиця -------------- 

2122781200:01:003:0027 2.0000 урочище ----

--------- 

 
22 Левдер 

Олена  

Юріївна 

с. Великі Лучки 

вул. ---------------- 

2122781200:01:003:0028 2.0000 урочище ----

------------ 

 
23 Деяк 

Владислав 

Васильович 

с. Онок,  

вул. ------------------ 

2122781200:01:003:0029 2.0000 урочище ----

----------- 

 
24 Білинська 

Любов 

Деметерівна 

с. Великі Лучки 

вул. -------------------- 

2122781200:01:003:0030 2.0000 урочище ----

--------- 

 
25 Надаховська 

Марія 

Василівна 

м.Мукачево,  

вул.--------------- 

2122781200:01:003:0031 2.0000 урочище ----

----------- 

 
26 Кравець 

Юрій 

Іванович 

с. Великі Лучки 

вул. --------------- 

2122781200:01:003:0032 2.0000 урочище ----

--------- 

 
27 Ільницька 

Марія 

Іванівна 

м. Ужгород,  

вул. ------------------ 

2122781200:01:003:0033 2.0000 урочище ----

---------- 

 
28 Ковальський  

Леонід 

Вікторович 

с. Великі Лучки 

вул. --------------------- 

2122781200:01:003:0034 2.0000 урочище ----

------------ 

 
29 Габовда 

Віталій 

Віталійович 

с. Великі Лучки 

вул. ------------------ 

2122781200:01:003:0035 2.0000 урочище ----

--------- 

 
30 Ганенко 

Анатолій 

Васильович 

с. Великі Лучки 

вул. -------------------- 

2122781200:01:003:0036 2.0000 урочище ----

--------- 

 
31 Клим 

Петро 

Петрович 

с. Великі Лучки 

вул. ------------------ 

2122781200:01:003:0037 2.0000 урочище ----

---------- 

 
32 Ліба 

Олександра 

с. Великі Лучки 

вул. ------------------ 

2122781200:01:003:0038 2.0000 урочище ----

---------- 



Іванівна  
33 Гончарук 

Олег 

Миколайович 

м. Мукачево,  

вулиця -------------- 

2122781200:01:003:0039 2.0000 урочище ----

------------ 

 
34 Савинець  

Михайло 

Васильович 

с. Онок  

вул. ------------------ 

2122781200:01:003:0040 2.0000 урочище ----

-------- 

 

 

 

Секретар ради                                                         Олена СТРОЇН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1189 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Левко 

Тараса Івановича, мешканця міста Ужгород, вул. ----------------,    сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Левко Тараса Івановича для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Передати гр. Левко Тарасу Івановичу у власність земельну ділянку 

площею 2.0000 га. (кадастровий номер 2122783400:06:000:0279), для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  Кальницька сільська рада за 

межами населених пунктів. 

3. Пропонувати гр. Левко Тарасу Івановичу звернутися до державного 

реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну 

ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1190 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Продана Олексія Георгійовича, мешканця міста Ужгород, вул.--------------,    

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Продана Олексія Георгійовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати гр. Продану Олексію Георгійовичу у власність земельну 

ділянку площею 1.0000 га. (кадастровий номер 2122783400:06:000:0270), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  Кальницька сільська рада за 

межами населених пунктів. 

 

3. Пропонувати гр. Продану Олексію Георгійовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1191 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. 

Мауха Івана Володимировича, мешканця міста Чоп, вул. --------------,    

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Мауха Івана Володимировича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати гр. Мауху Івану Володимировичу у власність земельну 

ділянку площею 1.0000 га. (кадастровий номер 2122783400:06:000:0188), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  Кальницька сільська рада за 

межами населених пунктів. 

 

3. Пропонувати гр. Мауху Івану Володимировичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1192 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. 

Костів Ярослава Ярославовича, мешканця м.Мукачево, вул. -------------,    

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Костів Ярослава Ярославовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати гр. Костів Ярославу Ярославовичу у власність земельну 

ділянку площею 1.8000 га. (кадастровий номер 2122783400:06:000:0261), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  Кальницька сільська рада за 

межами населених пунктів. 

 

3. Пропонувати гр. Костів Ярославу Ярославовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1193 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Фрегана Сергія Юрійовича, мешканця м. Ужгород, вул. -----------------,    

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Фрегана Сергія Юрійовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати гр. Фрегану Сергію Юрійовичу у власність земельну 

ділянку площею 1.0000 га. (кадастровий номер 2122783400:06:000:0193), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  Кальницька сільська рада за 

межами населених пунктів. 

 

3. Пропонувати гр. Фрегану Сергію Юрійовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1194 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Турі 

Михайла Івановича, мешканця м.Ужгород, вул. --------------------,    сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Турі Михайла Івановича для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Передати гр. Турі Михайлу Івановичу у власність земельну ділянку 

площею 1.0000 га. (кадастровий номер 2122783400:06:000:0218), для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  Кальницька сільська рада за 

межами населених пунктів. 

 

3. Пропонувати гр. Турі Михайлу Івановичу звернутися до державного 

реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну 

ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1195 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. 

Немеша Івана Івановича, мешканця м.Ужгород, вул. ---------------------,    

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Немеша Івана Івановича для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Передати гр. Немешу Івану Івановичу у власність земельну ділянку 

площею 1.0000 га. (кадастровий номер 2122783400:06:000:0299), для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  Кальницька сільська рада за 

межами населених пунктів. 

 

3. Пропонувати гр. Немешу Івану Івановичу звернутися до державного 

реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну 

ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 
 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1196 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                                     

гр. Комарницького Сергія Богдановича, мешканця Ужгородського району, 

с.Великі Лази, вул.--------------------,  сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Комарницького Сергія Богдановича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати гр. Комарницькому Сергію Богдановичу у власність 

земельну ділянку площею 1.0000 га. (кадастровий номер 

2122783400:06:000:0297), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

Кальницька сільська рада за межами населених пунктів. 

 

3. Пропонувати гр. Комарницькому Сергію Богдановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1197 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. 

Фаніна Михайла Сергійовича, мешканця м.Ужгород, вул. --------------------,    

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Фаніна Михайла Сергійовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати гр. Фаніну Михайлу Сергійовичу у власність земельну 

ділянку площею 1.6700 га. (кадастровий номер 2122783400:06:000:0294), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  Кальницька сільська рада за 

межами населених пунктів. 

 

3. Пропонувати гр. Фаніну Михайлу Сергійовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1198 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Чорного Віктора Олексійовича, мешканця м.Ужгород, --------------------,    

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Чорного Віктора Олексійовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати гр. Чорному Віктору Олексійовичу у власність земельну 

ділянку площею 2.0000 га. (кадастровий номер 2122783400:06:000:0269), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  Кальницька сільська рада за 

межами населених пунктів. 

 

3. Пропонувати гр. Чорному Віктору Олексійовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1199 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Ігнатович Наталії Миколаївни, мешканки м. Чоп, вул. ------------------,    

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Ігнатович Наталії Миколаївни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати гр. Ігнатович Наталії Миколаївні у власність земельну 

ділянку площею 1.0000 га. (кадастровий номер 2122783400:06:000:0300), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  Кальницька сільська рада за 

межами населених пунктів. 

 

3. Пропонувати гр. Ігнатович Наталії Миколаївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1200 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність                                     

гр. Лях Богдана Йосиповича, мешканця м.Ужгород, вул.-----------------,    

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Лях Богдана Йосиповича для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Передати гр. Лях Богдану Йосиповичу у власність земельну ділянку 

площею 1.0000 га. (кадастровий номер 2122783400:06:000:0196), для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  Кальницька сільська рада за 

межами населених пунктів. 

 

3. Пропонувати гр. Лях Богдану Йосиповичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1201 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Довганича Володимира Михайловича, мешканця м.Ужгород, вул. --------------,    

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Довганича Володимира Михайловича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати гр. Довганичу Володимиру Михайловичу у власність 

земельну ділянку площею 1.0000 га. (кадастровий номер 

2122783400:06:000:0288), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

Кальницька сільська рада за межами населених пунктів. 

 

3. Пропонувати гр. Довганичу Володимиру Михайловичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1202 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Анталика Івана 

Івановича, мешканця села Червеньово, ---------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Анталика Івана Івановича  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Анталику Івану Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:001:0117), площею 

0.1998 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Червеньово, ---------------.                            

 3. Пропонувати громадянину Анталику Івану Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1203 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Барна Іванни 

Петрівни, мешканки села Зняцьово, вулиця ----------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Барна Іванни Петрівни  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Барна Іванні Петрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0175), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця ---------------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Барна Іванні Петрівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1204 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Бігарі Яніни 

Василівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця -------------------, сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Бігарі Яніни Василівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Бігарі Яніні Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:104:0227), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -----------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Бігарі Яніні Василівні  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1205 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Біша Надії 

Василівни, мешканки села Зняцьово, вулиця -------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Біша Надії Василівни  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Біша Надії Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:001:0142), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця --------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Біша Надії Василівні  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1206 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Бороннікової Надії 

Іванівни, мешканки села Червеньово, -------------, сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Бороннікової Надії Іванівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Боронніковій Надії Іванівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:002:0171), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Червеньово, ------------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Боронніковій Надії Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1207 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Варга Марини 

Василівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця ------------------------, сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Варга Марини Василівни  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Варга Марині Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:106:0205), площею 0.1593 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця --------------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Варга Марині Василівні  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1208 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Варга Олени 

Михайлівни, мешканки села Кайданово, вулиця -----------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Варга Олени Михайлівни  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Варга Олені Михайлівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0266), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Кайданово, вулиця -------------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Варга Олені Михайлівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1209 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Васюта Валерія 

Володимировича, мешканця  села Зняцьово, вулиця ------------------, сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Васюта Валерія Володимировича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Васюта Валерію Володимировичу у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:001:0144), 

площею 0.2435 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця -------------

----.                            

 3. Пропонувати громадянину Васюта Валерію Володимировичу  

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    Сільський голова                                                            Василь КОШТУРА  

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1210 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Возницької Тетяни 

Іванівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця ------------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Возницької Тетяни Іванівни  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Возницькій Тетяні Іванівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:101:0140), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------

-----------.                            

 3. Пропонувати громадянці Возницькій Тетяні Іванівні  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1211 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Волошина 

Михайла Михайловича, мешканця  села Великі Лучки, вулиця --------------, 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Волошина Михайла Михайловича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Волошину Михайлу Михайловичу у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:106:0204), 

площею 0.1941 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------

-------.                            

 3. Пропонувати громадянину Волошину Михайлу Михайловичу  

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1212 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Габовда Валерія 

Миколайовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця --------------, сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Габовда Валерія Миколайовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Габовда Валерію Миколайовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:106:0211), площею 

0.1642 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------

--------.                            

 3. Пропонувати громадянину Габовда Валерію Миколайовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1213 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Гевці Тиберія 

Івановича, мешканця  села Кайданово, вулиця --------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Гевці Тиберія Івановича  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Гевці Тиберію Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0262), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Кайданово, вулиця -----------

---.                            

 3. Пропонувати громадянину Гевці Тиберію Івановичу  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1214 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Гевці Уляни 

Юріївни, мешканки села Червеньово, ----------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Гевці Уляни Юріївни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Гевці Уляні Юріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:002:0167), площею 0.1884 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Червеньово, ---------------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Гевці Уляні Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1215 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Гоца Олександра 

Івановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця ----------------------, сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Гоца Олександра Івановича  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Гоца Олександру Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0363), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------

-------.                            

 3. Пропонувати громадянину Гоца Олександру Івановичу  звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1216 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Кіяк Володимира 

Васильовича, мешканця села Драгиня, ----------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Кіяк Володимира Васильовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Кіяк Володимиру Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:12:004:0032), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Драгиня, -----------------.                            

 3. Пропонувати громадянину Кіяк Володимиру Васильовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1217 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Кіяк Марії 

Василівни, мешканки села Кінлодь, -----------------, сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Кіяк Марії Василівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Кіяк Марії Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122782800:13:001:0017), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Кінлодь, --------------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Кіяк Марії Василівні  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1218 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Козар Юрія 

Івановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця -------------------, сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

громадянина Козар Юрія Івановича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Козар Юрію Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0160), площею 0.0668 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця --------------------.                            

 3. Пропонувати громадянину Козар Юрію Івановичу  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1219 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Коштура Марії 

Василівни, мешканки села Драгиня, ----------------, сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Коштура Марії Василівни  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Коштура Марії Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122782800:12:004:0030), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Драгиня, --------------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Коштура Марії Василівні  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1220 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Кравець Ярослава 

Івановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця ----------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Кравець Ярослава Івановича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Кравець Ярославу Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0364), площею 

0.0929 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------

-----.                            

 3. Пропонувати громадянину Кравець Ярославу Івановичу  звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1221 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Курта Вадима 

Станіславовича, мешканця села Ракошино, вулиця ----------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Курта Вадима Станіславовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Курта Вадиму Станіславовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:103:0184), площею 

0.1395 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця ------------

--.                            

 3. Пропонувати громадянину Курта Вадиму Станіславовичу  

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1222 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  гр. Лелик Марини Іванівни, 

мешканки села Страбичово, вулиця --------------, сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Лелик Марини Іванівни  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Лелик Марині Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0268), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця ------------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Лелик Марині Іванівні  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1223 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Лендел Івана 

Івановича, мешканця села Кальник, вулиця -----------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Лендел Івана Івановича  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Лендел Івану Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:10:102:0119), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Кальник, вулиця -----------------.                            

 3. Пропонувати громадянину Лендел Івану Івановичу  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1224 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Лендел Олени 

Іванівни, мешканки  села Ракошино, вулиця ---------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Лендел Олени Іванівни  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Лендел Олені Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:102:0165), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Ракошино, вулиця ---------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Лендел Олені Іванівні  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1225 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Лендєла Ярослава 

Тиберійовича, мешканця села Ракошино, вулиця ----------------,                

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Лендєла Ярослава Тиберійовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Лендєлу Ярославу Тиберійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:102:0168), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця -----------.                            

 3. Пропонувати громадянину Лендєлу Ярославу Тиберійовичу  

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1226 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Лешко Людмили 

Володимирівни, мешканки села Червеньово, ---------------- , сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Лешко Людмили Володимирівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Лешко Людмилі Володимирівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:001:0114), площею 

0.2141 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Червеньово, -----------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Лешко Людмилі Володимирівні  

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1227 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Лешко Юрія 

Васильовича, мешканця  села Зняцьово, вулиця --------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Лешко Юрія Васильовича  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Лешко Юрію Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:001:0145), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця ------------.                            

 3. Пропонувати громадянину Лешко Юрію Васильовичу  звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1228 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Логойда Іржі 

Іржійовича, мешканця села Ракошино, вулиця --------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Логойда Іржі Іржійовича  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Логойда Іржі Іржійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:102:0163), площею 

0.1387 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця ------------

-.                            

 3. Пропонувати громадянину Логойда Іржі Іржійовичу  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1229 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної                       

ділянки в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина                            

Марко Володимира Михайловича, мешканця села Ракошино, вулиця                     

---------------------, сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Марко Володимира Михайловича  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Марко Володимиру Михайловичу у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:14:000:0356), 

площею 0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця ------------

-----.                            

 3. Пропонувати громадянину Марко Володимиру Михайловичу  

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1230 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Мейсара Івана 

Івановича, мешканця села Червеньово, ---------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Мейсара Івана Івановича  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Мейсару Івану Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:001:0092), площею 

0.1715 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Червеньово, вулиця ----------

-----.                            

 3. Пропонувати громадянину Мейсару Івану Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1231 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Молнар 

Олександра Емеріховича, мешканця села Ракошино, вулиця ---------------, 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Молнар Олександра Емеріховича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Молнар Олександру Емеріховичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:103:0188), площею 

0.2425 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця ------------

---.                            

 3. Пропонувати громадянину Молнар Олександру Емеріховичу  

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1232 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Решетар Тетяни 

Федорівни, мешканки села Ракошино, вулиця ---------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Решетар Тетяни Федорівни  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Решетар Тетяні Федорівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:11:101:0099), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Бенедиківці, вулиця -------------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Решетар Тетяні Федорівні  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1233 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Рубіш Марії 

Василівни, мешканки міста Мукачево, вулиця ----------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Рубіш Марії Василівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Рубіш Марії Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:106:0210), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця ------------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Рубіш Марії Василівні  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1234 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Сидун Єлізавети 

Іванівни, мешканки села Зняцьово, вулиця --------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Сидун Єлізавети Іванівни  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Сидун Єлізаветі Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0173), площею 0.1791 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця -------------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Сидун Єлізаветі Іванівні  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1235 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Славської Оксани 

Юріївни, мешканки села Ракошино, вулиця ---------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Славської Оксани Юріївни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Славській Оксані Юріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:11:101:0100), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Бенедиківці, вулиця -----------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Славській Оксані Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1236 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Стеблак Марії 

Юріївни, мешканки села Великі Лучки, вулиця ---------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Стеблак Марії Юріївни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Стеблак Марії Юріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0262), площею 0.1884 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця --------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Стеблак Марії Юріївні  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1237 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Ступчук Одарки 

Михайлівни, мешканки Рахівського району, село ------------------,  сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Ступчук Одарки Михайлівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Ступчук Одарці Михайлівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0305), площею 

0.2300 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------

----------.                            

 3. Пропонувати громадянці Ступчук Одарці Михайлівні  звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1238 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Тар Олександра 

Юрійовича, мешканця села Ракошино, вулиця --------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Тар Олександра Юрійовича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Тар Олександру Юрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:102:0166), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця ------------ 

---------------------.                            

 3. Пропонувати громадянину Тар Олександру Юрійовичу  звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1239 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Туряниці 

Олександра Ілліча, мешканця міста Ужгород, вулиця --------------------, 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Туряниці Олександра Ілліча для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Туряниці Олександру Іллічу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:12:000:0138), площею 

0.0731 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Медведівці, вулиця ----------

------.                            

 3. Пропонувати громадянину Туряниці Олександру Іллічу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1240 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Федак Маріанни 

Іванівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця ------------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Федак Маріанни Іванівни  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Федак Маріанні Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0261), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця ----------------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Федак Маріанні Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1241 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Халуса Василя 

Івановича, мешканця села Великі Лучки, вул. ----------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

громадянина Халуса Василя Івановича  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Халусу Василю Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0264), площею 

0.1777 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------

-----------.                            

 3. Пропонувати громадянину Халусу Василю Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1242 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Хома Йосипа 

Юрійовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця -------------------, сільська 

рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Хома Йосипа Юрійовича  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Хома Йосипу Юрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:104:0233), площею 

0.1591 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------

--------.                            

 3. Пропонувати громадянину Хома Йосипу Юрійовичу  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1243 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Чепак Наталії 

Василівни, мешканки села Драгиня, -----------------, сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Чепак Наталії Василівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Чепак Наталії Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122782800:12:004:0027), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Драгиня, -----------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Чепак Наталії Василівні  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1244 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Чуп Івана 

Івановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця ------------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянина Чуп Івана Івановича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Чуп Івану Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0257), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця ----------------.                            

 3. Пропонувати громадянину Чуп Івану Івановичу  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1245 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30,   

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію               

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки               

в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Яцина Тетяни 

Шандорівни, мешканки села Ракошино, вулиця ---------------, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянки Яцина Тетяни Шандорівни  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Яцина Тетяні Шандорівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:103:0191), площею 0.1372 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Ракошино, вулиця ---------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Яцина Тетяні Шандорівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1246 

 

            Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та подані  

матеріали громадянки Волентир Уляни Василівни, мешканки села Великі 

Лучки, вулиця -----------------,   сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Волентир Уляни Василівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Волентир Уляні Василівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0361), площею 

0.1400 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------

----------.                            

 3. Пропонувати громадянці Волентир Уляні Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1247 

 

            Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та подані  

матеріали громадянки Козак Ірини Дмитрівни, мешканки села Великі Лучки, 

вулиця ------------------,   сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Козак Ірини Дмитрівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Козак Ірині Дмитрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0260), площею 0.0623 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця ---------------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Козак Ірині Дмитрівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1248 

 

            Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та подані  

матеріали громадянки Перевузник Таміли Василівни, мешканки села 

Драгиня, -----------------,   сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки  Перевузник Таміли Василівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Перевузник Тамілі Василівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:12:004:0029),                     

площею 0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Драгиня, ------------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Перевузник Тамілі Василівні звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1249 

 

            Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та подані  

матеріали громадянина Решетаря Михайла Михайловича, мешканця села 

Ракошино, вулиця -----------------,   сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Решетаря Михайла Михайловича  для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Решетарю Михайлу Михайловичу у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:11:101:0108), 

площею 0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Бенедиківці, вулиця                 

----------------------.                            

 3. Пропонувати громадянину Решетарю Михайлу Михайловичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1250 

 

            Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та подані  

матеріали громадянки Свалявчик Світлани Василівни, мешканки села 

Червеньово, -------------------,   сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Свалявчик Світлани Василівни  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Свалявчик Світлані Василівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:001:0115), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Червеньово, вулиця ----------

--------.                            

 3. Пропонувати громадянці Свалявчик Світлані Василівні звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1251 

 

            Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та подані  

матеріали громадянки Славської Аліни Іванівни, мешканки села Ракошино, 

вулиця ------------------,   сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки  Славської Аліни Іванівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Славській Аліні Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:11:101:0106), площею 0.2500 га.  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Бенедиківці, вулиця ------------------.                            

 3. Пропонувати громадянці Славській Аліні Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1252 

 

            Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та подані  

матеріали громадянина Тимко Юрія Федоровича, мешканця села Великі 

Лучки, вулиця -----------------,   сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Тимко Юрія Федоровича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Тимко Юрію Федоровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:102:0205), площею 

0.0900 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця -------

-------.                            

 3. Пропонувати громадянину Тимко Юрію Федоровичу  звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА  

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1253 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12,81,116,118,121  Земельного кодексу 

України, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Вінницького Дмитра Юрійовича, мешканця 

міста Мукачево, вулиця -----------------, беручи до уваги витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку,  сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Вінницького Дмитра Юрійовича для 

індивідуального садівництва. 

2. Передати громадянину Вінницькому Дмитру Юрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:03:000:0209),                      

площею 0.1200 га. для ведення індивідуального садівництва за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, за межами населених пунктів на 

території Кальницької сільської ради. 

 3. Пропонувати громадянину Вінницькому Дмитру Юрійовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про  передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1254 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12,81,116,118,121  Земельного кодексу 

України, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Федорова Сергія Вікторовича, мешканця                 

села Павшино, вулиця --------------------, беручи до уваги витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку,  сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Федорова Сергія Вікторовича для 

індивідуального садівництва. 

2. Передати громадянину Федорову Сергію Вікторовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:03:000:0268),                      

площею 0.1200 га. для ведення індивідуального садівництва за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, за межами населених пунктів на 

території Кальницької сільської ради. 

 3. Пропонувати громадянину Федорову Сергію Вікторовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про  передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1255 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Балко Івана Михайловича,  мешканця села Великі Лучки, вулиця --------------- 

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Балко Івану Михайловичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1078 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище ---------------- на території Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Балко Івану Михайловичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1256 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Балко Михайла Івановича,  мешканця села Великі Лучки, вулиця ---------------

-- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Балко Михайлу Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1900 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище --------------- на території Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Балко Михайлу Івановичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1257 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Балог 

Надії Василівни,  мешканки села Великі Лучки, вулиця ------------- та подані 

матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Балог Надії Василівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.3760 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, 

урочище -------------- на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Балог Надії Василівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1258 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Балог 

Надії Федорівни,  мешканки села Великі Лучки, вулиця --------------- та подані 

матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Балог Надії Федорівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.1113 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, 

урочище -------------- на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Балог Надії Федорівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1259 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Брижак Мар’яни Степанівни,  мешканки села Великі Лучки, вулиця  -----------

------- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Брижак Мар’яні Степанівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.3850 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище -------------- на території Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Брижак Мар’яні Степанівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1260 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Варга 

Любові Василівни,  мешканки міста Мукачево, вулиця --------------- та подані 

матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Варга Любові Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2436 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище ----------------- на території Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Варга Любові Василівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1261 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки              

Варга Ольги Йосипівни,  мешканки села Великі Лучки, вулиця ----------------                

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Варга Ользі Йосипівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.6504 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки,  вулиця ---------------- на території Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Варга Ользі Йосипівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1262 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Волошина Михайла Михайловича,  мешканця села Великі Лучки, вулиця -----

----------- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Волошину Михайлу Михайловичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.2850 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, урочище --------------- на території 

Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Волошину Михайлу Михайловичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду 

якого буде прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1263 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Волошина Михайла Павловича,  мешканця села Великі Лучки, вулиця ---------

------- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Волошину Михайлу Павловичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.4769 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, урочище ------------------- на території 

Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Волошину Михайлу Павловичу замовити 

в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1264 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Габовда Валерія Миколайовича,  мешканця села Великі Лучки, вулиця --------

---------- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Габовда Валерію Миколайовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.3505 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, урочище --------------- на території 

Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Габовда Валерію Миколайовичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду 

якого буде прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1265 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Гонака Сергія Васильовича,  мешканця села Великі Лучки, вулиця --------------

- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Гонаку Сергію Васильовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 2.0000 га., кадастровий номер 2122781200:01:003:0005 

для ведення особистого селянського господарства за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище ---------------- на 

території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Гонаку Сергію Васильовичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1266 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Грабар Христини Іванівни,  мешканки села Великі Лучки, вулиця ---------------

--- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Грабар Христині Іванівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2045 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище ------------------ на території Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Грабар Христині Іванівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1267 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Гринюк Євгена Петровича,  мешканця села Великі Лучки, вулиця ---------------

-- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Гринюк Євгену Петровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.3500 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище -------------------- на території Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Гринюк Євгену Петровичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1268 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Давіда Василя Йосиповича,  мешканця села Великі Лучки, вулиця                 --

------------- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Давіду Василю Йосиповичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.5000 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище ---------------- на території Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Давіду Василю Йосиповичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1269 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Зозуля Василя Васильовича,  мешканця села Великі Лучки, вулиця -------------

----- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Зозуля Василю Васильовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1873 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище ---------------- на території Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Зозуля Василю Васильовичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1270 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Красюка Петра Сергійовича,  мешканця села Великі Лучки, вулиця -------------  

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Красюку Петру Сергійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2370 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище ---------------- на території Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Красюку Петру Сергійовичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1271 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Лівак 

Оксани Дмитрівни,  мешканки  села Великі Лучки, вулиця ----------------- та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Лівак Оксані Дмитрівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.4100 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище ---------------- на території Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи 

(ліцензії), проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, після розгляду якого буде прийнято рішення про передачу 

земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1272 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Попфалуші Івана Івановича,  мешканця села Великі Лучки, вулиця -------------

-- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Попфалуші Івану Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 2.0000 га., кадастровий номер 2122781200:01:003:0011 

для ведення особистого селянського господарства за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище ------------- на 

території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Попфалуші Івану Івановичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1273 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Проць Володимира Миколайовича,  мешканця села Великі Лучки, вулиця ----

---------- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Проць Володимиру Миколайовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.4000 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, урочище ------------- на території 

Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Проць Володимиру Миколайовичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду 

якого буде прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1274 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Пфайфер Яни Іванівни,  мешканки села Великі Лучки, вулиця                    -----

---------- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Пфайфер Яні Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.2200 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, 

урочище --------------- на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Пфайфер Яні Іванівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1275 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Рубіша Івана Івановича,  мешканця села Великі Лучки, вулиця ------------  та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Рубішу Івану Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.4300 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище ------------------ на території Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Рубішу Івану Івановичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1276 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Рубіш 

Марії Василівни,  мешканки міста Мукачево, вулиця ----------------              та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Рубіш Марії Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2140 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище --------------- на території Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Рубіш Марії Василівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1277 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Свидницької Нелі Володимирівни,  мешканки села Великі Лучки, вулиця -----

-------------- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Свидницькій Нелі Володимирівні дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.3500 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, урочище ---------------- на території 

Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Свидницькій Нелі Володимирівні замовити 

в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1278 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки              

Сідун Наталії Ігорівни,  мешканки села Великі Лучки, вулиця --------------- та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  громадянці Сідун Наталії Ігорівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2312 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище ------------ на території Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Сідун Наталії Ігорівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1279 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Стеблака Михайла Івановича,  мешканця села Великі Лучки, вулиця -----------

---  та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Стеблаку Михайлу Івановичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.0174 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, вулиця ---------------- на території 

Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Стеблаку Михайлу Івановичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1280 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Татарин Надії Юріївни,  мешканки села Великі Лучки, вулиця ---------------- та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Татарин Надії Юріївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1900 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище -------------- на території Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Татарин Надії Юріївні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1281 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Туряниця Світлани Йосипівни,  мешканки села Великі Лучки, вулиця ---------

----- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  громадянці Туряниця Світлані Йосипівні дозвіл на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність: 

- орієнтовною площею 0.1100 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище ------------- на території Великолучківської сільської 

ради. 

- орієнтовною площею 0.5000 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище ------------ на території Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Туряниця Світлані Йосипівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проекти землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, після розгляду яких буде 

прийнято рішення про передачу земельних ділянок у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1282 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Фенинець Василя Васильовича,  мешканця села Великі Лучки, вулиця ---------

----- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Фенинець Василю Васильовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.0750 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Великі Лучки, вулиця --------------- на території 

Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Фенинець Василю Васильовичу замовити 

в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1283 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Хома 

Яни Іванівни,  мешканки села Великі Лучки, вулиця ------------ та подані 

матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Хома Яні Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.7000 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки,  

вулиця ---------------- на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Хома Яні Іванівні замовити в організаціях, 

що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде прийнято рішення 

про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1284 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Варга 

Марії Василівни,  мешканки села Зняцьово, вулиця ------------- та подані 

матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Варга Марії Василівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.1361 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово на 

території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Варга Марії Василівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1285 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Доктор Ганни Іванівни,  мешканки села Драгиня, ------------- та подані 

матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Доктор Ганні Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.2085 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Драгиня на 

території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Доктор Ганні Іванівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1286 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Курта Володимира Володимировича,  мешканця села Червеньово, ----------- та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Курта Володимиру Володимировичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.2102 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Червеньово на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Курта Володимиру Володимировичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду 

якого буде прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1287 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Курта 

Сніжани Михайлівни,  мешканки села Червеньово, --------------, та подані 

матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Курта Сніжані Михайлівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2420 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Зняцьово на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Курта Сніжані Михайлівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1288 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки  

Лешко Надії Михайлівни,  мешканки села Зняцьово, вулиця ----------------     

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Лешко Надії Михайлівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1803 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Зняцьово на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Лешко Надії Михайлівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1289 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Лилик Ірини Юріївни,  мешканки села Зняцьово, вулиця ------------- та подані 

матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Лилик Ірині Юріївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.2482 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Драгиня на 

території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Лилик Ірині Юріївні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1290 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Мешкулинець Марії Юріївни,  мешканки села Зняцьово, вулиця --------------         

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Мешкулинець Марії Юріївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1553 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Зняцьово на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Мешкулинець Марії Юріївні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1291 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадянки 

Мучичка Віти Михайлівни,  мешканки села Червеньово, --------------- та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Мучичка Віті Михайлівні дозвіл на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність: 

- орієнтовною площею 0.2500 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Червеньово на території Великолучківської сільської ради; 

- орієнтовною площею 0.2030 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Червеньово на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Мучичка Віті Михайлівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проекти землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельних ділянок у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1292 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадянина 

Решетаря Василя Васильовича,  мешканця села Червеньово, --------------- та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Решетарю Василю Васильовичу дозвіл на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність6 

- орієнтовною площею 0.2000 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Червеньово на території Великолучківської сільської ради; 

- орієнтовною площею 0.1500 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Червеньово на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Решетарю Василю Васильовичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проекти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, після розгляду 

якого буде прийнято рішення про передачу земельних ділянок у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1293 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадянки 

Сидун Наталії Іванівни, мешканки села Зняцьово, вулиця ------------------ та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Сидун Наталії Іванівні дозвіл на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність: 

- орієнтовною площею 0.1894 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Зняцьово на території Великолучківської сільської ради; 

- орієнтовною площею 0.1700 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Зняцьово на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Сидун Наталії Іванівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проекти землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, після розгляду яких буде 

прийнято рішення про передачу земельних ділянок у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1294 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Сідуна Михайла Михайловича,  мешканця села Зняцьово, вулиця --------------- 

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  громадянину Сідуну Михайлу Михайловичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.2918 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Зняцьово на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Сідуну Михайлу Михайловичу замовити 

в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1295 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Юрочко Тетяни Юріївни,  мешканки села Зняцьово, вулиця ---------------  та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Юрочко Тетяні Юріївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1640 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Зняцьово на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Юрочко Тетяні Юріївні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1296 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Доринець Івана Васильовича,  мешканця села Медведівці, вулиця ------------- 

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Доринець Івану Васильовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.3155 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Медведівці на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Доринець Івану Васильовичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1297 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Олійник Вікторії Антоніївни,  мешканки міста Ужгород, вулиця ----------------- 

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  громадянці Олійник Вікторії Антоніївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.0652 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Кальник на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Олійник Вікторії Антоніївні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1298 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Абросімової Марії Юріївни,  мешканки села Ракошино, вулиця -------------- та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Абросімовій Марії Юріївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2925 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Руське, урочище ------------------- на території Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Абросімовій Марії Юріївні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1299 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Балог 

Віталії Михайлівни,  мешканки села Ракошино, вулиця --------------                  

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Балог Віталії Михайлівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 1.7200 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район на 

території Ракошинського старостинського округу Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Балог Віталії Михайлівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



   



 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1300 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина Ваш 

Матея Матейовича,  мешканця села Ракошино, вулиця ----------------           та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  громадянину Ваш Матею Матейовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.3081 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Ракошино, урочище -------------- на території Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Ваш Матею Матейовичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1301 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Вовк 

Ганни Іванівни,  мешканки села Бенедиківці, вулиця ----------------                та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Вовк Ганні Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.1394 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Бенедиківці, 

вулиця ---------------  на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Вовк Ганні Іванівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1302 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Глуханич Оксани Василівни,  мешканки села Чопівці, вулиця ---------------- та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Глуханич Оксані Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2757 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Чопівці, урочище -------------- на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Глуханич Оксані Василівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1303 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Далекорій Валентини Володимирівни,  мешканки села Чопівці, вулиця --------

---- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Далекорій Валентині Володимирівні дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 1.7200 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район на території Ракошинського старостинського округу 

Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Далекорій Валентині Володимирівні 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду 

якого буде прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1304 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Далекорій Володимира Івановича,  мешканця села Чопівці, вулиця                 -

------------ та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Далекорій Володимиру Івановичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 1.7200 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район на території Ракошинського старостинського округу 

Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Далекорій Володимиру Івановичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду 

якого буде прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1305 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Данкулинець Василя Петровича,  мешканця  села Ракошино, вулиця -----------

--- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Данкулинець Василю Петровичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 1.7200 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район на території Ракошинського старостинського округу 

Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Данкулинець Василю Петровичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду 

якого буде прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1306 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Доктора Яноша Андрашовича,  мешканця села Ракошино, вулиця -------------  

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Доктору Яношу Андрашовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.2600 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Ракошино, урочище -------------- на території Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Доктору Яношу Андрашовичу замовити 

в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1307 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Ігуменової Наталії Михайлівни,  мешканки села Кайданово,  вулиця -----------

---- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Ігуменовій Наталії Михайлівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2183 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Кайданово, вулиця ------------- на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Ігуменовій Наталії Михайлівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1308 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Криванича Михайла Федоровича,  мешканця села Чопівці, вулиця -------------- 

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Криваничу Михайлу Федоровичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 1.7200 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район на території Ракошинського старостинського округу 

Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Криваничу Михайлу Федоровичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду 

якого буде прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1309 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Когутич Надії Юріївни,  мешканки села Ракошино, вулиця ------------ та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Когутич Надії Юріївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2900 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Руське, урочище --------------- на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Когутич Надії Юріївні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1310 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Курак Володимира Івановича,  мешканця села Чопівці, вулиця -------------        

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Курак Володимиру Івановичу  дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.3700 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Чопівці, урочище -------------- на території Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Курак Володимиру Івановичу  замовити 

в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1311 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Ландовського Євгена Єміляновича,  мешканця села Ракошино, вулиця              

--------------  та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Ландовському Євгену Єміляновичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.1678 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Руське, урочище --------------- на території Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Ландовському Євгену Єміляновичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду 

якого буде прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1312 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Локеса Івана Івановича,  мешканця села Бенедиківці, вулиця -------------- та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Локесу Івану Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2305 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, 

Бенедиківці, вулиця --------------- на території Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Локесу Івану Івановичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1313 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Онуфрій Наталії Вікторівни,  мешканки села Руське, вулиця -------------------- 

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Онуфрій Наталії Вікторівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 1.7200 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, на 

території Ракошинського старостинського округу Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Онуфрій Наталії Вікторівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1314 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Масляника Василя Васильовича,  мешканця села Ракошино, вулиця ------------

-- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Маслянику Василю Васильовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 1.7200 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район на території Ракошинського старостинського округу 

Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Маслянику Василю Васильовичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду 

якого буде прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1315 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Машкара Іштвана Міклошовича, мешканця села Ракошино, вулиця ------------- 

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Машкара Іштвану Міклошовичу дозвіл на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність: 

- орієнтовною площею 0.1827 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Ракошино на території Великолучківської сільської ради; 

- орієнтовною площею 0.1242 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Ракошино на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Машкара Іштвану Міклошовичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проекти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, після розгляду 

якого буде прийнято рішення про передачу земельних ділянок у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1316 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Мейсар Тетяни Василівни,  мешканки села Ракошино, вулиця ------------          

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Мейсар Тетяні Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 1.7200 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район на 

території Ракошинського старостинського округу Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Мейсар Тетяні Василівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1317 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Микитич Андріанни Андріївни,  мешканки села Руське, вулиця ------------- та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Микитич Андріанні Андріївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1995 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Руське, урочище ----------------- на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Микитич Андріанні Андріївні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1318 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Микитича Івана Томашовича,  мешканця села Руське, вулиця --------------      

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Микитичу Івану Томашовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.2063 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Руське, вулиця ---------------- на території Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Микитичу Івану Томашовичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1319 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Малинич Марії Іванівни,  мешканки села Ракошино, вулиця -------------- та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Малинич Марії Іванівні дозвіл на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність: 

-  орієнтовною площею 0.1952 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Кайданово, урочище -------------- на території Великолучківської сільської 

ради; 

- орієнтовною площею 0.0866 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Кайданово, урочище -------------- на території Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи 

(ліцензії), проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність, після розгляду яких буде прийнято рішення про передачу 

земельних ділянок у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1320 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки             

Пап Тетяни Юріївни,  мешканки села Руське, вулиця --------------- та подані 

матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Пап Тетяні Юріївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.0971 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Руське, вулиця ----

--------- на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Пап Тетяні Юріївні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1321 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Попович Георгіни Василівни,  мешканки міста Мукачево, вулиця --------------  

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Попович Георгіні Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 1.3993 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район на 

території Ракошинського старостинського округу Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Попович Георгіні Василівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1322 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Пряха Михайла Петровича,  мешканця села Ракошино, вулиця                     ----

----------- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Пряха Михайлу Петровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2464 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Ракошино, урочище --------------- на території Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Пряха Михайлу Петровичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1323 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина                

Товт Карела Карловича,  мешканця села Ракошино, вулиця ------------- та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Товт Карелу Карловичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність: 

- орієнтовною площею 0.4000 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Ракошино, урочище -------------- на території Великолучківської сільської 

ради; 

- орієнтовною площею 0.1035 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Ракошино, урочище ------------ на території Великолучківської сільської ради; 

- орієнтовною площею 0.0932 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Ракошино, урочище ---------------- на території Великолучківської сільської 

ради. 

           2. Пропонувати громадянину Товт Карелу Карловичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проекти землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, після розгляду яких буде 

прийнято рішення про передачу земельних ділянок у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1324 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Товтин Марти Василівни, мешканки села Домбоки, вулиця -------------------        

та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Товтин Марті Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2270 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Кайданово, вулиця Кайданівська на території Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Товтин Марті Василівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1325 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Томишинець Олександра Васильовича, мешканця села Руське, вулиця ---------

----- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Томишинець Олександру Васильовичу дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 1.7200 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район на території Ракошинського старостинського округу 

Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Томишинець Олександру Васильовичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду 

якого буде прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1326 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Тромпака Івана Івановича,  мешканця села Руське, вулиця ----------------       та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Тромпаку Івану Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 1.7200 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, на 

території Ракошинського старостинського округу Великолучківської 

сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Тромпаку Івану Івановичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1327 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Шелак Василя Васильовича,  мешканця Ужгородського району село 

Дубрівка, вулиця --------------- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Шелак Василю Васильовичу дозвіл на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність: 

-  орієнтовною площею 0.0463 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Ракошино, вулиця ----------- на території Великолучківської сільської ради; 

- орієнтовною площею 0.0333 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Ракошино, вулиця ----------- на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Шелак Василю Васильовичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проекти землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, після розгляду яких буде 

прийнято рішення про передачу земельних ділянок у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1328 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Шпонтака Володимира Михайловича,  мешканця села Ракошино, вулиця -----

---------- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Шпонтаку Володимиру Михайловичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.4315 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Бенедиківці на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Шпонтаку Володимиру Михайловичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду 

якого буде прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1329 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Янчик Ольги Гаврилівни,  мешканки села Чопівці, вулиця -------------- та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Янчик Ользі Гаврилівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1670 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Чопівці, вулиця ------------------- на території Великолучківської сільської 

ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Янчик Ользі Гаврилівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1330 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Деркача Івана Емеріховича, мешканця міста Ужгород, вулиця ---------------- та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Деркачу Івану Емеріховичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною  

площею 0.1579 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця -------------. 

 

           2. Пропонувати  громадянину Деркачу Івану Емеріховичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    

Сільський голова                                                            Василь КОШТУРА 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1331 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Ільницької Софії Глібовни, мешканки села Ракошино, вулиця                     -----

------- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Ільницькій Софії Глібовні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною  

площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця ------------

- 

 

           2. Пропонувати  громадянці Ільницькій Софії Глібовні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    

Сільський голова                                                            Василь КОШТУРА 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1332 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Курта 

Сніжани Михайлівни, мешканки села Червеньово, ---------------  та подані 

матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Курта Сніжані Михайлівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною  

площею 0.0700 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця ------------ . 

 

           2. Пропонувати  громадянці Курта Сніжані Михайлівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    

Сільський голова                                                            Василь КОШТУРА 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1333 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина             

Муха Василя Васильовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця                  ---

-------- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Муха Василю Васильовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною  

площею 0.1500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця  -------

------. 

 

           2. Пропонувати  громадянину Муха Василю Васильовичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    

Сільський голова                                                            Василь КОШТУРА 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1334 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Пряха Михайла Петровича, мешканця села Ракошино, вулиця                   ------

-------- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину  Пряха Михайлу Петровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною  

площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Кайданово, вулиця  -----------

---. 

 

           2. Пропонувати громадянину  Пряха Михайлу Петровичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    

Сільський голова                                                            Василь КОШТУРА 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1335 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки            

Теліга Оксани Миколаївни, мешканки села Чопівці, вулиця ------------ та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Теліга Оксані Миколаївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною  

площею 0.2347 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Чопівці, вулиця ------------. 

 

           2. Пропонувати громадянці Теліга Оксані Миколаївні  замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    

Сільський голова                                                            Василь КОШТУРА 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1336 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Пряха Романа Михайловича, мешканця села Ракошино, вулиця                 ------

--------- та подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Пряха Роману Михайловичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною  

площею 0.1602 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Кайданово, вулиця  -----------

--- . 

 

           2. Пропонувати громадянину Пряха Роману Михайловичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    

Сільський голова                                                            Василь КОШТУРА 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1337 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Товтина Владислава Івановича, мешканця села Червеньово,-------------- та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Товтину Владиславу Івановичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною  площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця  -------------

--. 

 

           2. Пропонувати громадянину Товтину Владиславу Івановичу замовити 

в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

    

Сільський голова                                                            Василь КОШТУРА 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1338 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Ласлов Ганни Дмитрівни, мешканки села Кайданово, вулиця ---------------  та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Ласлов Ганні Дмитрівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.0869 га. 

для ведення індивідуального садівництва в селі Кайданово, вулиця -----------,  

на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянці Ласлов Ганні Дмитрівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1339 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Рубіша Івана Івановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця -----------  та 

подані матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

2. Надати громадянину Рубішу Івану Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.0700 га. 

для ведення індивідуального садівництва в селі Великі Лучки, вулиця -----------

-- на території Великолучківської сільської ради. 

 

           2. Пропонувати громадянину Рубішу Івану Івановичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 

 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1340 

 

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

 земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

 

          Розглянувши заяву Коштура Тетяни Юріївни та договір оренди 

земельної ділянки, відповідно до ст. ст. 12, 122, 127, 128 Земельного кодексу 

України, ст. 9  Закону України  «Про оренду землі», ст.ст. 5, 21 Закону 

України «Про оцінку земель», враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0.0381 га 

(кадастровий номер 2122786800:11:101:0085), за адресою: вул. ---------------, 

село Бенедиківці Мукачівського району Закарпатської області, що перебуває 

в оренді гр. Коштура Тетяни Юріївни для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. 

        2. Провести конкурс по відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення експертної грошової оцінки вищезгаданої земельної ділянки. 

        3. В місячний термін після прийняття цього рішення забезпечити 

укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки, що становить 10% від вартості земельної ділянки, 

визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки з 

громадянкою Коштура Т.Ю.                               . 

        4. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок здійснити за рахунок внесеного громадянкою Коштура 

Тетяною Юріївною авансового платежу. 

5.  Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної 

в п.1 цього рішення, подати на розгляд сесії Великолучківської сільської ради 

для прийняття остаточного рішення щодо продажу Коштура Тетяні Юріївні 

вказаної земельної ділянки. 

        6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.) 

Сільський голова                                                             Василь КОШТУРА 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1341 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подані  матеріали, 

громадянина Мешко Юрія Михайловича, мешканця села Великі Лучки, 

вулиця ----------------,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити технічну  документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення фермерського господарства, яка належить на праві  власності 

Мешко Юрію Михайловичу згідно Державного акту від 18.10.2001                

ІІ-ЗК 017430, площею 1.0500 га. та  розташована за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, на території Великолучківської сільської ради, 

(кадастровий номер: 2122781200:04:005:0008). 

       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                

.    2.  Пропонувати  гр. Мешко Юрію Михайловичу провести реєстрацію 

прав на  вказану земельну  ділянку відповідно до норм  чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

 Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА  

 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі ( на місцевості) 

 



 

 

 

                                                                                                  

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                              № 1342  

Про затвердження проєкту землеустрою та надання земельної 

ділянки в оренду ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії 

           Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 76, 93, 120, 123, 124 

Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», 

розглянувши заяву ПрАТ «Закарпаттяобленерго» про затвердження проекту 

землеустрою та надання земельної ділянки в оренду для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії, сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (код згідно КВЦПЗ 14.02), на яких розміщено ЗТП-7, що знаходиться 

на території Великолучківської сільської ради, Мукачівського району, 

Закарпатської області  площею 0,0059 га, кадастровий номер 

2122781200:02:005:0359.   

        2.  Надати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у користування на умовах 

оренди терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код згідно КВЦПЗ 14.02), 

на яких розміщено ЗТП-7, що знаходиться на території Великолучківської 

сільської ради, Мукачівського району, Закарпатської області  площею 0,0059 

га, кадастровий номер 2122781200:02:005:0359.      

      3. Встановити розмір орендної плати на рівні 10% від нормативної 

грошової оцінки. 

      4. Власнику нерухомого майна, зазначеному в пункті 2 даного рішення, 

укласти з Великолучківською сільською радою договір оренди землі та 

провести його державну реєстрацію. 

       5.  В зв’язку з відсутністю земельного сервітуту користування, під’їзду 

до земельних ділянок і майна на них, пропонувати ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» погоджувати під’їзд  до земельних ділянок і майна на 

них через суміжні земельні ділянки із власниками суміжних ділянок 

(землекористувачами).  

       6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 



будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 

  



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТЇ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                              № 1343 

 

  Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний земельний 

кадастр», Законом України  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»,  статями 12, 118, 121, 

186-1 Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадян, технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної  ділянки в натурі (на місцевості)  та подані матеріали, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити громадянам технічні документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі ( на 

місцевості), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташовані на території  Великолучківської сільської ради, за межами 

населених пунктів. 

 

2. Виділити громадянам, власникам сертифікатів  на право на 

земельні частки (паї), земельні  ділянки у власність, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташовані на території  

Великолучківської сільської ради, за межами населеного пункту  (згідно з         

додатком ). 

 

3. Пропонувати  громадянам, власникам сертифікатів на право на 

земельні частки (паї) звернутися до державного реєстратора із заявою про 

державну реєстрацію права власності на земельну ділянки. 

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                              Василь КОШТУРА 

Про виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам сертифікатів на право на земельні частки (паї) та 

затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок в натурі 

 (на місцевості) 



                                                                 

                                                                                               ДОДАТОК  

                                                                                               до рішення  

                                                                                       29.11.2021 № 1343 

 

СПИСОК 

громадян-власників сертифікатів на право на земельні частки ( паї), яким 

виділяються в натурі ( на місцевості) земельні ділянки та затверджуються 

технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості),  

на території Великолучківської сільської ради, за межами населеного пункту 
№ 

п/

п 

Прізвище, 

ім’я, по-

батькові 

Адреса Серія та 

номер 

сертифіката 

Кадастровий номер  

 

Площа, 

га 

Урочище 

1 Тар                     

Шандор             
Шандорович 

с. Ракошино 

---------------- 

ЗК №0024964 2122786800:01:000:0849 0,3427 Урочище -

----------- 

2 Микита 

Катерина 
Олександрівна 

с. Ракошино 

вул. ----------------       

ЗК №0049802 2122786800:01:000:0852 0,3399 Урочище -

-------- 
 

3 Мошкола 

Марія  
Михайлівна 

с. Домбоки,  

вул. ----------------- 

ЗК №0024425 2122786800:02:104:0150 0,9902 Урочище -

--------- 

4 Лендєл           

Іван                 

Іванович 

с. Ракошино 

вул. ---------------- 

РН №170997 2122786800:02:103:0177 0,8301 Урочище -

------- 

 

5 Курило      

Михайло     

Георгійович  
 

Андрейчик 

Мар'яна     
Михайлівна 

с. Ракошино, 

вул. ---------------- 

ЗК №0123182 2122786800:01:000:0854 0,3407 Урочище -

----------- 

 
  

6 Мошкола 

Марія  

Михайлівна 

с. Домбоки,  

вул. ---------------- 

ЗК№0024426 2122786800:02:104:0151 0,9902 Урочище -

---------- 

7 Товт            

Марія           

Бейлівна 

с. Ракошино, 

вул. -------------- 

ЗК №0049528 2122786800:01:000:0851 0.3400 Урочище -

-------- 

8 Товт             

Ірина           
Гейзівна 

с. Ракошино 

вул.----------------- 

ЗК №0049823 2122786800:01:000:0853 0,3400 Урочище -

------------ 

9 Когутич 

Марія 

Іванівна 

с. Ракошино 

вул. ----------------       

ЗК №0024907 2122786800:01:000:0845 0,3400 Урочище -

--------- 

10 Шелько 

Марія 
Петрівна 

 

с.Великі Лучки 

вул. ------------- 

ЗК №0100012 2122781200:02:006:0139 0,1589 - 

                    Секретар                                                                             Олена СТРОЇН                                                                          

 

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1344 

 

  Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний земельний 

кадастр», Законом України  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»,  статями 12, 118, 121, 

186-1 Земельного кодексу України, розглянувши заяву Шекура Люби 

Юріївни, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі ( на місцевості)  та подані 

матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості), 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована 

на території  Зняцівської сільської ради. 

  

2. Передати у власність громадянці Шекура Любі Юріївні земельну 

ділянку кадастровий номер:2122782800:03:000:0286, площею 1.1488 га. за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, на території Зняцівської 

сільської ради, урочище ----------------. 

 

3. Пропонувати громадянці Шекура Любі Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА   

 

                                                     

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки власнику 

сертифіката на право на земельні частки (паї) та затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок в натурі 

 (на місцевості) 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1345 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі ( на місцевості) 
 

        Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», ст. 12, 22, 81, пунктів 16, 17 розділу Х 

«Перехідних положень» Земельного кодексу України, розглянувши заяву 

громадянки Балог Олени Василівни, мешканки міста Мукачево, вулиця -------

----- про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) за межами населеного пункту,  взамін сертифікату на 

право на земельну частку (пай), сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Балог Олені Василівні дозвіл на виготовлення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), взамін сертифікату на право 

на земельну частку (пай) серія РН №173543, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Великолучківської 

сільської ради, за межами населених пунктів : 

- орієнтовною площею 0.0690 га в урочищі ------------; 

- орієнтовною площею 0.1698 га в урочищі ------------; 

- орієнтовною площею 0.0260 га в урочищі ---------------; 

- орієнтовною площею 0.2390 га в урочищі --------------; 

- орієнтовною площею 0.0396 га в урочищі -------------; 

- орієнтовною площею 0.1500 га в урочищі --------------; 

- орієнтовною площею 0.2838 га в урочищі ----------------. 

 

2. Пропонувати громадянці Балог Олені Василівні розробити технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подати на розгляд та 

затвердження у встановленому порядку на черговій сесії сільської ради. 

 



         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

         Сільський голова                                                               В. Коштура 

 

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1346 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі ( на місцевості) 
 

        Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», ст. 12, 22, 81, пунктів 16, 17 розділу Х 

«Перехідних положень» Земельного кодексу України, розглянувши заяву 

громадянина Рошко Юрія Дмитровича, мешканця села Ракошино, вулиця ----

--------- про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості),  взамін сертифікату на право на земельну частку (пай), 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Рошко Юрію Дмитровичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), взамін 

сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ЗК №0024292, 

орієнтовною площею 1.3063 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Великолучківської 

сільської ради, за межами населених пунктів . 

 

2. Пропонувати громадянину Рошко Юрію Дмитровичу розробити 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подати на розгляд та 

затвердження у встановленому порядку на черговій сесії сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.) 

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1347 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі ( на місцевості) 
 

        Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», ст. 12, 22, 81, пунктів 16, 17 розділу Х 

«Перехідних положень» Земельного кодексу України, розглянувши заяву 

громадянки Стрижак Маріанни Іванівни, мешканки села Руське, вулиця ------

----- про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості),  взамін сертифікату на право на земельну частку (пай), 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянці Стрижак Маріанні Іванівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), взамін сертифікату на право на 

земельну частку (пай) серії ЗК №0049746, орієнтовною площею 0.3400 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Великолучківської сільської ради, за межами населених пунктів . 

 

2. Пропонувати громадянці Стрижак Маріанні Іванівні розробити 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подати на розгляд та 

затвердження у встановленому порядку на черговій сесії сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.) 

Сільський голова                                                               Василь КОШТУРА 

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1348 

 

 Сільський голова                                                           Василь КОШТУРА 

 

 

  

Про внесення змін в рішення сесії Великолучківської сільської ради 

03.08.2021 №885 

              Керуючись п.15 ч.1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розглянувши акт комісії  з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  

про внесення змін в  рішення сесії №885 від 03.08.2021 та подані 

матеріали, сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в п.2 рішення Великолучківської сільської ради 

від 03.08.2021 №885 та викласти його в наступній редакції: 

«2.   Встановити та погодити суміжну межу земельної ділянки між 

дворогосподарством Палагі О.Б та Молнар Б.Б. по вул.----------- та ----------

--- згідно геодезичної зйомки ФОП Одійчук Г.С. по технічній 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд площею 0.2500га., а саме: 

 Від Б до В (т.2-т.3)-4.15м., (т.3-т.4)-15.36м., (т.4-т.5)-11.88м., (т.5-т.6)-

4.20м., (т.6-т.7)-18.81м., (т.7-т.8)-3.51м., (т.8-т.9)-16.28м., (т.9-т.10)-6.96м., 

(т.10-т.11)-4.72м., (т.11-т.12)-13.89м., (т.12-т.13)-9.41м., (т.13-т.14)-4.48м., 

(т.14-т.15)-9.37м., (т.15-т.16)-13.19м., (т.16-т.17)-9.08м., (т.17-т.18)-

12.63м., (т.18-т.19)-6.89м.. 

           2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1349 

 

 Сільський голова                                                           Василь КОШТУРА 

 

  

Про внесення змін в рішення сесії Великолучківської сільської ради 

03.08.2021 №885 

              Керуючись п.15 ч.1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розглянувши  заяву громадянки Кіба Ганни 

Іванівни, мешканки міста Мукачево, вулиця ----------- про внесення змін в  

рішення сесії №347 від 12.03.2021 та подані матеріали, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

           Внести зміни в п.1 рішення Великолучківської сільської ради від 

12.03.2021 №347 та викласти його в наступній редакції: 

 

1. Надати громадянці Кіба Ганні Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.1886 га. для 

ведення особистого селянського господарства в селі Медведівці, вулиця --

------------. 

 

           2. Пропонувати громадянці Кіба Ганні Іванівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1350 

 

     Сільський голова                                                    Василь КОШТУРА 

 

  

Про вилучення земельної ділянки 

              Розглянувши   заяву   Путнокі Марії Дмитрівни про припинення 

права користування земельною ділянкою та вилучення її в запас сільської 

ради, керуючись ст.12, 141, 142, Земельного Кодексу України, сесія  

сільської  ради ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити  право  користування  земельною  ділянкою  та 

вилучити від Путнокі Марії Дмитрівни земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,2300 га за 

адресою: село Великі Лучки, урочище --------------. 

 

2. Зарахувати  земельну  ділянку орієнтовною площею                             

0.2300 га.  до  земель  запасу  Великолучківської сільської ради для 

подальшого перерозподілу.  

 

3. Спеціалісту землевпоряднику внести відповідні зміни в книгу 

погосподарського обліку. 

 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

                              

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

друге пленарне засідання тринадцятої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29.11.2021 с.Великі Лучки                      № 1351 

 

 

          З метою координації діяльності органів місцевого самоврядування 

щодо забезпечення принципів регуляторної політики, відповідно до статей 

7,13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік згідно додатку. 

2. Оприлюднити План діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Великолучківської сільської ради на 2022 рік в порядку, визначеному 

чинним законодавством. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, 

депутатської етики та місцевої згуртованості (Хома О.І.). 

 

     

  Сільський голова                                                          Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2022 рік 

 

 



Додаток  

до рішення № 1351                                                         

від 29 листопада 2021 року 

ПЛАН 

діяльності з  підготовки проектів регуляторних  актів 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік 
  

№ 

з/п 
Вид проекту Назва проекту Мета прийняття 

Строк 

підготовки 

проектів 

Відповідальний за 

підготовку проекту  

регуляторного 

акту 

 

1 Рішення 

сільської 

ради 

Про встановлення розміру ставок 

податку на нерухоме майно,  

відмінне від земельної ділянки,  на 

території Великолучківської  

сільської ради на 2023 рік 

 

Приведення нормативного 

акту у відповідність до 

чинного законодавства та 

збільшення надходжень до 

бюджету сільської ради 

І півріччя 

2022 року 

Фінансовий відділ 

2 Рішення 

сільської 

ради 

Про встановлення ставок 

земельного податку,  що 

сплачуються на території 

Великолучківської сільської ради на 

2023 рік 

Приведення нормативного 

акту у відповідність до 

чинного законодавства та 

збільшення надходжень до 

бюджету сільської ради 

 

І півріччя 

2022 року 

Фінансовий відділ 

3 Рішення 

сільської ради  

Про встановлення ставки єдиного 

податку на території 

Великолучківської сільської ради           

на 2023 рік 

Приведення нормативного 

акт у відповідність до 

чинного законодавства та 

збільшення надходжень до 

бюджету сільської ради 

І півріччя 

2022 року 

Фінансовий відділ 

4 Рішення 

сільської ради  

Про встановлення ставок 

туристичного збору на території  

Великолучківської  сільської ради 

на 2023 рік 

 

Приведення нормативного 

акту у відповідність до 

чинного законодавства та 

збільшення надходжень до 

бюджету сільської ради 

І півріччя 

2022 року 

Фінансовий відділ 

                                     

Секретар   ради                                                                                                Олена СТРОЇН 
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