
 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №145 
 

Про безоплатне прийняття у комунальну власність 

Великолучківської сільської ради загальноосвітніх навчальних закладів та 

дитячих шкіл мистецтв, про зміни у найменуванні загальноосвітніх 

навчальних закладів та дитячих шкіл мистецтв, затвердження нової 

редакції Статутів 

 

Відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, 

пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу 

України, статей  25, 26,  59,     60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій від 17.11.2020 № 1009-ІХ, Законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 

21 вересня 1998 року          №1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 

травня 2020 року №572-р «Про затвердження перспективного плану 

формування  територій громад Закарпатської області»,  враховуючи рішення 

першої сесії Мукачівської районної ради від 28 січня 2021 року №6 «Про 

передачу бюджетних установ та майна Великолучківській сільській раді»,  на 

виконання рішення третьої сесії восьмого скликання  від 24.12.2020 № 79 

«Про клопотання перед Мукачівською районною радою та Мукачівською 

райдержадміністрацією на надання згоди на безоплатну передачу в 

комунальну власність Великолучківської  сільської  ради бюджетних 

установ, їх майна», розглянувши акти спільних комісії про безоплатне 

приймання-передачу майна у комунальну власність Великолучківської 

сільської територіальної громади загальноосвітніх навчальних закладів та 

дитячих шкіл мистецтв  із спільної власності територіальних громад, з метою 



забезпечення належного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів 

та дитячих шкіл мистецтв, сільська рада вирішила: 

 

1. Прийняти безоплатно у комунальну власність Великолучківської 

сільської ради  (ідентифікаційній код ЄДРПОУ: 04350398) загальноосвітні 

навчальні заклади, а саме: 

 1.1.  Юридичну особу - комунальну організацію (установа, заклад) 

«Великолучківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 22088538, 

місцезнаходження: Україна, 89625, Закарпатська область, село Великі Лучки, 

вулиця Гагаріна, будинок 49). 

  1.2. Юридичну особу – комунальну організацію (установу, Заклад)  

«Зняцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мукачівської районної ради 

Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34919796, місцезнаходження: Україна, 

89650, Закарпатська область, село Зняцьово, вулиця Гойди, будинок 2).  

  1.3. Юридичну особу – комунальну організацію (установу, заклад)   

«Ракошинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34855937, місцезнаходження: 

Україна, 89620, Закарпатська область, село Ракошино, вулиця Кольки, 

будинок 2). 

 1.4. Юридичну особу – комунальну організацію (установа, заклад) 

«Кальницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34855884, місцезнаходження: 

Україна, 89633, Закарпатська область, село Кальник, вулиця Миру, будинок 

2А). 

 1.5.  Юридичну особу – комунальну організацію (установу, заклад) 

«Великолучківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34855979, 

місцезнаходження: Україна, 89625, Закарпатська область, село Великі Лучки, 

вулиця Горького , будинок 72). 

     1.6.  Юридичну особу – комунальну організацію (установу, заклад)  

«Червенівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34855921, місцезнаходження: 

Україна, 89651, Закарпатська область, село Червеньово, вулиця Шевченка, 

будинок 138).  

     1.7. Юридичну особу – комунальну організацію (установу, заклад)   

«Ракошинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів з угорською мовою 

навчання Мукачівської районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 

34919712, місцезнаходження: Україна, 89620, Закарпатська область, село 

Ракошино, вулиця Дружби, будинок 11). 

     1.8. Юридичну особу – комунальну організацію (установа, заклад) 

«Руськівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мукачівської районної ради 



Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34919864, місцезнаходження: Україна, 

89620, Закарпатська область, село Руське, вулиця Борканюка, будинок 32 А). 

     1.9. Юридичну особу – комунальну організацію (установа, заклад)  

«Медведівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34919728, місцезнаходження: 

Україна, 89633, Закарпатська область, село Медведівці, вулиця Центральна, 

будинок 69). 

 

    1.10.  Юридичну особу – комунальну організацію (установу, заклад)  

«Червенівська загальноосвітня школа І ступеня Мукачівської районної ради 

Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34919927, місцезнаходження: Україна, 

89651, Закарпатська область, село Червеньово, вулиця Дружби, будинок б/н). 

     1.11.  Юридичну особу – комунальну організацію (установу, заклад)  

«Драгинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-сад І-ІІ 

ступенів» Мукачівської районної ради Закарпатської області (код ЄДРПОУ 

37940930, місцезнаходження: Україна, 89650, Закарпатська область, село 

Драгиня, будинок 33-Б).  

    1.12. Юридичну особу – комунальну організацію (установа, заклад)  

«Чопівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-сад І 

ступеня» Ракошинської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області (код ЄДРПОУ 34920089, місцезнаходження: Україна, 89620, 

Закарпатська область, село Чопівці, вулиця Виноградна, будинок 2).  

   1.13 Юридичну особу – комунальна організація (установа, заклад)  

«Ракошинської дитячої школи мистецтв» (код ЄДРПОУ 00436878, 

місцезнаходження: Україна, 89620, Закарпатська область, село Ракошино,  

вул. Дружби,  буд.1),  

   1.14. Юридичну особу – комунальна організація (установа, заклад)  

«Великолучківської дитячої школи мистецтв» (код ЄДРПОУ 05464537, 

місцезнаходження: Україна, 89625, Закарпатська область, село Великі Лучки, 

вул. Мукачівська, будинок 96) (з 01.01.2021р.), разом з закріпленим за 

навчальним закладом майном (безоплатно).  

                   2.  Затвердити акти приймання - передачі матеріальних цінностей  

закладів освіти та дитячих шкіл мистецтв у комунальну власність 

територіальної громади Великолучківської сільської ради, що додаються. 

           3. Вважати засновником (власником) загальноосвітніх навчальних 

закладів Великолучківську сільську раду, розташовану за адресою: Україна, 

89625, Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, 

вулиця Гагаріна, будинок 37, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 04350398, а 

саме:  

           3.1.Великолучківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 22088538, 

місцезнаходження: Україна, 89625, Закарпатська область, село Великі Лучки, 

вулиця Гагаріна, будинок 49). 

3.2. Зняцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34919796, 



місцезнаходження: Україна, 89650, Закарпатська область, село Зняцьово, 

вулиця Гойди, будинок 2).   

3.3. Ракошинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34855937, 

місцезнаходження: Україна, 89620, Закарпатська область, село Ракошино, 

вулиця Кольки, будинок 2).  

3.4. Кальницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34855884, 

місцезнаходження: Україна, 89633, Закарпатська область, село Кальник, 

вулиця Миру, будинок 2А). 

 

3.5. Великолучківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34855979, 

місцезнаходження: Україна, 89625, Закарпатська область, село Великі Лучки, 

вулиця Горького , будинок 72). 

3.6. Червенівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34855921, 

місцезнаходження: Україна, 89651, Закарпатська область, село Червеньово, 

вулиця Шевченка, будинок 138).   

3.7. Ракошинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів з угорською 

мовою навчання Мукачівської районної ради Закарпатської області» (код 

ЄДРПОУ 34919712, місцезнаходження: Україна, 89620, Закарпатська 

область, село Ракошино, вулиця Дружби, будинок 11). 

3.8. Руськівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34919864, 

місцезнаходження: Україна, 89620, Закарпатська область, село Руське, 

вулиця Борканюка, будинок 32 А). 

3.9. Медведівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34919728, 

місцезнаходження: Україна, 89633, Закарпатська область, село Медведівці, 

вулиця Центральна, будинок 69). 

3.10. Червенівської загальноосвітньої школи І ступеня 

Мукачівської районної ради Закарпатської області» (код ЄДРПОУ 34919927, 

місцезнаходження: Україна, 89651, Закарпатська область, село Червеньово, 

вулиця Дружби, будинок б/н). 

3.11. Драгинського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів» Мукачівської районної ради 

Закарпатської області (код ЄДРПОУ 37940930, місцезнаходження: Україна, 

89650, Закарпатська область, село Драгиня, будинок 33-Б). 

3.12. Ракошинської дитячої школи мистецтв (код ЄДРПОУ 

00436878, місцезнаходження: Україна, 89620, Закарпатська область, село 

Ракошино,  вул. Дружби,  буд.1); 

3.13. Великолучківської дитячої школи мистецтв (код ЄДРПОУ 

05464537, місцезнаходження: Україна, 89625, Закарпатська область, село 

Великі Лучки, вул. Мукачівська, будинок 96); 

4. Змінити назви загальноосвітніх навчальних закладів та дитячих 



шкіл мистецтв, які є комунальною власністю Великолучківської сільської 

ради: 

4.1. із Великолучківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області на   Великолучківську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів  Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області; 

4.2. із Зняцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області на Зняцівську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів  Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області; 

4.3. із Ракошинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області на Ракошинську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів  Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області; 

4.4. із Кальницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області на Кальницьку 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів  Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області; 

4.5. із  Великолучківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області на   Великолучківську 

загальноосвітню школу І-ІІ ступенів  Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області; 

4.6. із Червенівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області на Червенівську 

загальноосвітню школу І-ІІ ступенів  Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області; 

4.7.  із Ракошинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів з 

угорською мовою навчання Мукачівської районної ради Закарпатської 

області на Ракошинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів з угорською 

мовою навчання Великолучківської  сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської  області; 

4.8.  із Руськівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  

Мукачівської районної ради Закарпатської області на Руськівьку 

загальноосвітню школу І-ІІ ступенів  Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області; 

4.9.  із Медведівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  

Мукачівської районної ради Закарпатської області на Медведівську 

загальноосвітню школу І-ІІ ступенів  Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області; 

4.10. із Червенівської загальноосвітньої школи І ступеня 

Мукачівської районної ради Закарпатської області на Червенівську 



загальноосвітню школу І ступеня  Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області; 

4.11.  із Драгинського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів» Мукачівської районної ради 

Закарпатської області на Драгинський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів» Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області; 

4.12. із Чопівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа-сад І ступеня» Мукачівської районної ради 

Закарпатської області на Чопівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа-сад І ступеня» Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області; 

4.13. із Ракошинської дитячої школи мистецтв на Ракошинську  

дитячу школу мистецтв Великолучківської  сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської  області; 

4.14. із Великолучківської дитячої школи мистецтв на 

Великолучківську дитячу школу мистецтв Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області; 

5. Затвердити нову редакцію Статутів  загальноосвітні навчальні 

заклади Великолучківської  сільської ради: 

5.1. Статут   Великолучківської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів Великолучківської сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області (додаток І); 

5.2. Статут  Зняцівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області (додаток 2); 

5.3. Статут Ракошинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області (додаток 3); 

5.4. Статут  Кальницької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області (додаток 4); 

5.5. Статут  Великолучківської загальноосвітньої школи І – ІІ 

ступенів Великолучківської сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області (додаток 5); 

5.6. Статут  Червенівської  загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області (додаток 6). 

5.7. Статут  Ракошинської  загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів з 

угорською мовою навчання Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району  Закарпатської області (додаток 7 ). 



5.8. Статут  Медведівської  загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів  

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області (додаток 8). 

5.9. Статут  Червенівської загальноосвітньої школи І ступеня 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області (додаток 9). 

5.10. Статут  Руськівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області (додаток 10). 

5.11. Статут Драгинського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів» Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області (додаток 11). 

5.12. Статут Чопівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа-сад І ступеня» Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області (додаток 12). 

5.13. Статут Ракошинської  дитячої школи мистецтв 

Великолучківської  сільської ради Мукачівського району Закарпатської  

області; 

5.14. Статут Великолучківської дитячої школи мистецтв 

Великолучківської  сільської ради Мукачівського району Закарпатської  

області; 

6.  Уповноважити керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

та керівників дитячих шкіл мистецтв Великолучківської  сільської ради  

здійснити заходи необхідні для внесення змін до установчих документів 

закладу, реєстрації Статуту в новій редакції відповідно до вимог чинного 

законодавства та на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації змін 

до відомостей, а саме:  

6.1. Рубіш Надію Іванівну, директора  Великолучківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області; 

6.2.   Глодан Володимира Васильовича, директора Зняцівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області; 

6.3.        Когут Мирославу Миколаївну, директора Ракошинської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області; 

6.4.        Гасинець Василя Михайловича, директора  Кальницької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області; 

6.5.        Чучвар Валерію Федорівну, директора  Великолучківської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 



Мукачівського району  Закарпатської області; 

6.6.       Машкара Василя Васильовича, в.о.директора  Червенівської  

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області; 

6.7.      Молнар Бейла Бейловича, директора  Ракошинської  

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів з угорською мовою навчання 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області; 

6.8.      Гладжикурка Любов Дмитрівну, директора Руськівської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області; 

6.9.      Жеребак Надію Василівну, директора Медведівської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області; 

6.10.  Свалявчик Світлану Василівну в.о.директора Червенівської 

загальноосвітньої школи І ступеня Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області; 

6.11.   Самелюк Оксану Василівну, в.о.директора Драгинського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів» 

Великолучківської  сільської ради Мукачівського району Закарпатської  

області; 

6.12. Панько Віру Павлівну, директора Чопівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа-сад І ступеня» 

Великолучківської  сільської ради Мукачівського району Закарпатської  

області; 

6.13.  Шкоба Людмилу Василівну  директора Ракошинської  дитячої 

школи мистецтв Великолучківської  сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської  області; 

6.14.  Волошин Тетяну Іванівну директора Великолучківської  

дитячої школи мистецтв Великолучківської  сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської  області; 

7. Дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття. 

              8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з  з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони 

здоров’я та соціального захисту, охорони материнства, дитинства, опіки та 

національних меншин (Товт М.О.). 

 

 

 

Сільський голова                                                                         В.Коштура 

  



 

 
   

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №146 
 

   

Про  затвердження мережі закладів освіти та дитячих шкіл мистецтв 

Великолучківської сільської ради  

  

 

            Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», враховуючи рішення першої сесії Мукачівської 

районної ради від 28.01.2021 №6 «Про передачу бюджетних установ та майна 

Великолучківській сільській раді», з метою забезпечення належного 

функціонування та надання освітніх послуг закладами освіти, сільська рада 

вирішила: 
1. Затвердити  мережу загальноосвітніх навчальних закладів 

Великолучківської сільської ради, а саме: 
Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області – штатна чисельність 123,47; 

Зняцівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів   Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна 

чисельність 47,28; 

Ракошинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна 

чисельність 69,44; 

Кальницька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна 

чисельність 40; 

Великолучківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області – штатна чисельність 29,47; 

Червенівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна 

чисельність 48,56; 



Ракошинська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів з угорською мовою 

навчання Великолучківської сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області – штатна чисельність 29,19; 

 

Руськівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна 

чисельність 33,28; 

Медведівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна 

чисельність 23,83; 

Комунальна організація (установа, заклад) „Драгинський навчально-

виховний комплекс „загальноосвітня школа-сад І – ІІ ступенів” 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області – штатна чисельність 32,41; 

Червенівська загальноосвітня школа І ступеня Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна 

чисельність 6,56; 

Чопівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-сад 

І ступеня» Великолучківської сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області – штатна чисельність 9,56; 

2. Затвердити  мережу  дитячих шкіл мистецтв Великолучківської 

сільської ради, а саме: 

Великолучківська дитяча школа мистецтв Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 60,5; 

Ракошинська  дитяча школа мистецтв Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області – штатна чисельність 20; 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

комісію комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Мотильчак М.А.) та постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, охорони 

материнства, дитинства, опіки та національних меншин (Товт М.О.). 

 

 
 

 

Сільський голова                                                 В.Коштура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення п’ятої 

позачергової сесії восьмого 

скликання 

09.02.2021 №146 

 

 

МЕРЕЖА 

загальноосвітніх навчальних закладів Великолучківської сільської ради 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Назва   Кількість 

класів 

Кількість 

учнів у них 

1 

Великолучківська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської 

області 

41 1081 

2 

Зняцівська загальноосвітня школа І – 

ІІІ ступенів   Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

14 252 

3 Ракошинська загальноосвітня школа І 

– ІІІ ступенів  Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

22 399 

4 Кальницька загальноосвітня школа І – 

ІІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

11 128 

5 Великолучківська загальноосвітня 

школа І – ІІ ступенів 

Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської 

області 

9 144 

6 Червенівська загальноосвітня школа І 

– ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

18 310 

7 Ракошинська загальноосвітня школа І 

– ІІ ступенів з угорською мовою 

навчання Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

 

9 111 

8 Руськівська загальноосвітня школа І – 9 156 



ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

 

9 Медведівська загальноосвітня школа І 

– ІІ ступенів Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

9 67 

10 Комунальна організація (установа, 

заклад) „Драгинський навчально-

виховний комплекс „загальноосвітня 

школа-сад І – ІІ ступенів” 

Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської 

області 

9 78 

11 Червенівська загальноосвітня школа І 

ступеня Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

4 36 

12 Чопівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа-сад 

І ступеня» Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району  

Закарпатської області 

2 9 

 Всього 157 2771 

 

 

 

Секретар ради                                                                       О.Строїн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення п’ятої 

позачергової сесії восьмого 

скликання 

09.02.2021 №146 

 

 

 

 МЕРЕЖА 

дитячих шкіл мистецтв  Великолучківської сільської ради 

 на 2020-2021 навчальний рік 
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Великолуч

ківська 

ДШМ 

 

37

9 

 

41

7 

 

19

4 

 

- 

 

1 

 

- 

 

8

9 

 

2

3 

 

2

7 

 

1

9 

 

13 

 

27 

 

3 

 

5 

 

1

3 

 

3 

 139 

2

. 

Ракошинсь

ка ДШМ 

20

5 

21

1 

31 1

4 

- 3

9 

8

1 

- 1

1 

1

4 

   4 - - - 1

7 

- 47 

 

 

 

Секретар ради                                                                       О.Строїн 

 

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021  с.В.Лучки   №147 

 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, статтями 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

розглянувши колективні звернення мешканців Великолучківської сільської 

територіальної громади сільська рада вирішила: 

          1. Звернутися до Закарпатської обласної ради, Закарпатської обласної 

державної адміністрації, Депутатів Закарпатської обласної ради Паульо В.Д. 

та Горват Г.А. щодо вжиття заходів по ремонту певних відрізків 

автомобільних доріг обласного та районного значення а саме: 

   - відрізок дороги від с.Великі Лучки в напрямку с.Страбичово, дороги 

обласного значення «О 070704, Червеньово-В.Лучки-Гать»; 

   - відрізок від с.Кайданово до с.Домбоки, дороги районного значення                 

«С 070727, Ракошино-Домбоки»; 

    - відрізок в межах сіл Бенедиківці, Кальник, дороги обласного значення       

«О 071201, Середнє-Лінці-Шкуратівці-Ракошино». 

 

2. Доручити сільському голові направити відповідне звернення 

адресатам. 

 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову Коштура В.О. 

     

              Сільський голова                                                           В. Коштура 

 

 

 

  

Про  звернення до Закарпатської обласної ради, 

Закарпатської обласної державної адміністрації 

депутатів Закарпатської обласної ради 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П᾽ята позачергова сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №148 
 

   

Про внесення змін до рішення третьої сесії восьмого скликання від  

24.12.2020 №68  «Про структуру та штатну чисельність 

апарату  та відділів Великолучківської сільської ради  

та її виконавчих органів» 

 

            Керуючись підпунктом 5 пункту 1 статті 26, статею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.03.2006 року№268  «Про упорядкування та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» із змінами внесеними  постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 травня 2017 р. № 353 та постановою Кабінету Міністрів 

України від 03 червня 2020 р. №441 «Про внесення змін у додатки до 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268»), з метою 

приведення рішення третьої сесії восьмого скликання від  24.12.2020 №68 

«Про структуру та штатну чисельність апарату  та відділів Великолучківської 

сільської ради  та її виконавчих органів» у відповідність до вимог чинного 

законодавства, сільська рада вирішила: 
 1. Вивести із штатного розпису відділу загальної , організаційної 

роботи,  кадрового та правового забезпечення Великолучківської сільської 
ради 2 штатні одиниці прибиральника  службового приміщення. 

2.  Вивести із штатного розпису відділу загальної , організаційної 
роботи,  кадрового та правового забезпечення Великолучківської сільської 
ради 1 штатну одиницю водія. 

3. Ввести  у штатний розпис відділу з питань соціального захисту 
населення Великолучківської сільської ради 3 штатні одиниці  інспекторів. 

4. Вивести із штатного розпису Великолучківської сільської ради 
посаду спеціаліста по тендерним закупівлям. 

5. Ввести  у штатний розпис Великолучківської сільської ради посаду 
головного спеціаліста по тендерним закупівлям. 
         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

комісію комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Мотильчак М.А.). 

 
 

Сільський голова                                                 В.Коштура  



Додаток  1 

до рішення третьої сесії  

восьмого скликання від 

24.12.2020 №68  

(у редакції рішення четвертої 

позачергової сесії восьмого 

скликання) 

09.02.2021 №148    

 

СТРУКТУРА 

і штатна чисельність апарату Великолучківської сільської ради  

 та її виконавчих органів 

 

Назва  відділів, управлінь та посад Чисельність 

 Апарат сільської ради та виконавчого комітету 

1. Керівництво сільської ради і виконавчого 

комітету 

7 

1.1 Сільський голова 1 

1.2. 

 

Заступник сільського голови з питань діяльності   

виконавчих органів ради 

1 

1.3 Керуючий справами  1 

1.4 Секретар сільської ради  1 

1.5. Староста 3 

2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності  3 

2.1. Начальник відділу, головний бухгалтер 1 

2.2. Провідний спеціаліст   1 

2.3. Спеціаліст по грантам 1 

3. Відділ загальної , організаційної роботи,  

кадрового та правового забезпечення 

15 

3.1. Начальник відділу 1 

3.2. Головний спеціаліст з юридичних питань  1 

3.3. Головний спеціаліст по веденню кадрової роботи 

та корупції 

1 

3.4. Провідний спеціаліст із інформаційного 

забезпечення 

1 

3.5. Провідний спеціаліст з ведення архівної справи 1 

3.6. Діловод   4 

3.7 Прибиральник службового приміщення 2 

3.8. Оператор котельні 4 



4. Відділ з питань оборонної, мобілізаційної, 

призовної роботи,  цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними 

органами та надзвичайних ситуацій 

7 

4.1 Начальник відділу 1 

 4.2. Інспектор ВОС 6 

5. Сектор з питань  державної реєстрації  2 

5.1. Завідувач сектору – державний реєстратор  1 

5.2. Державний реєстратор 1 

6. Відділ архітектури,  житлово-комунального 

господарства, інвестицій,  соціально-

економічного розвитку,  зовнішніх зв’язків та 

земельних відносин 

4 

6.1. Начальник відділу  1 

6.2. Головний спеціаліст 1 

6.3. Спеціаліст І  категорії землевпорядник 2 

7. Головний спеціаліст по тендерним закупівлям 1 

8. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму  

12 

8.1 Начальник відділу  1 

8.2 Головний спеціаліст по дошкільній освіті 1 

8.3. Головний спеціаліст по середній освіті  1 

8.4. Головний спеціаліст по культурі, туризму  1 

8.5. Провідний спеціаліст по спорту 1 

8.6. Головний бухгалтер 1 

8.7. Спеціалісти 5 

8.8. Водій  1 

9. Відділ з питань соціального захисту населення 6 

9.1 Начальник відділу 1 

9.2. Головний спеціаліст 1 

9.3. Інспектори  3 

9.4. Водій 1 

 Всього 57 

 

 

Секретар ради                                                                        О.Строїн 

 

 

 

 

 



Додаток  2 

до рішення третьої сесії  

восьмого скликання від 

24.12.2020 №68  

(у редакції рішення четвертої 

позачергової сесії восьмого 

скликання) 

09.02.2021 №148       

 

СТРУКТУРА 

і штатна чисельність відділів Великолучківської  сільської ради, які 

мають статус юридичної особи публічного права    

  

Назва  відділів  та посад Чисельність 

1. Фінансовий відділ 4 

1.1. Начальник  відділу 1 

1.2. Головний спеціаліст 1 

1.3 Головний спеціаліст 1 

1.4 Головний спеціаліст 1 

2. Служба у справах дітей  2 

2.1 Начальник служби 1 

2.2 Головний спеціаліст з питань захисту прав дітей 1 

 Всього 6 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                        О.Строїн 

 

 

 

 

 

 
   



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №149 
 

   

Про затвердження передавальних актів 

 

Заслухавши інформацію комісію з припинення (реорганізації) 

юридичних осіб Зняцівської,  Кальницької та Ракошинської сільських рад  

шляхом приєднання до Великолучківської  сільської територіальної громади, 

на виконання рішення першої сесії восьмого скликання Великолучківської 

сільської ради від 17.11.2020 №18 «Про реорганізацію сільських рад, що 

увійшли до Великолучківської сільської територіальної громади та створення 

комісії з реорганізації», керуючись Законами України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», 

Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2000 № 419, Положення про інвентаризацію 

активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 02.09.2014 № 879,  розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 13 травня 2020 року №572-р «Про затвердження перспективного плану 

формування  територій громад Закарпатської області», статтями 25, 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада 

вирішила: 

1. Затвердити передавальний акт Зняцівської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04350464), місцезнаходження юридичної особи: вулиця  Гойди,70, 

с.Зняцьово,  Мукачівський район, Закарпатська область, 89650, яка 

припиняється шляхом приєднання до юридичної особи – Великолучківської 

сільської ради (ЄДРПОУ 04350398), місцезнаходження юридичної особи: 

вулиця Гагаріна, 37, с.В.Лучки,  Мукачівський район, Закарпатська область, 

89625 (додається). 

2. Затвердити передавальний акт Кальницької сільської ради 

(ЄДРПОУ 04350493), місцезнаходження юридичної особи: вулиця  

Шевченка, 2, с.Кальник,  Мукачівський район, Закарпатська область, 89633, 

яка припиняється шляхом приєднання до юридичної особи – 

Великолучківської сільської ради (ЄДРПОУ 04350398), місцезнаходження 



юридичної особи: вулиця Гагаріна, 37, с.В.Лучки,  Мукачівський район, 

Закарпатська область, 89625 (додається). 

3. Затвердити передавальний акт  Ракошинської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04350659), місцезнаходження юридичної особи: вулиця  Дружби, 

20, с.Ракошино,  Мукачівський район, Закарпатська область, 85620, яка 

припиняється шляхом приєднання до юридичної особи – Великолучківської 

сільської ради (ЄДРПОУ 04350398), місцезнаходження юридичної особи: 

вулиця Гагаріна, 37, с.В.Лучки,  Мукачівський район, Закарпатська область, 

89625 (додається). 

4. Подати документи державному реєстратору для проведення 

державної реєстрації припинення юридичних осіб -  Зняцівської, 

Кальницької, Ракошинської сільської ради, шляхом приєднання до  

Великолучківської сільської ради в установленому законом порядку. 

5. Прийняти у комунальну власність Великолучківської сільської 

територіальної громади в особі  Великолучківської сільської ради майно, яке 

вказане у пунктах 1, 2, 3 цього рішення. 

6. Координацію за виконанням цього рішення покласти на Комісію 

з реорганізації Зняцівської,  Кальницької та Ракошинської сільських рад 

(Логойда Т.І.). 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  сільського 

голову Коштура В.О.  

 

 

Сільський голова                                                                          В.Коштура  

 

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 П’ята позачергова сесії  восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки №150 

 

   

   Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  сільська рада вирішила: 

1. Внести наступні зміни та доповнення до  Програми соціального 

захисту населення «Турбота» Великолучківської сільської ради на 2021 рік, 

затвердженої рішенням  третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2020 №62, 

а саме: 

пункт 4 Програми соціального захисту населення «Турбота» 

Великолучківської  сільської ради на 2021 рік  внести наступні  зміни та 

доповнення: 

           абзац 2 викласти в наступній редакції: надання щорічної адресної 

грошової допомоги мешканцям Великолучківської  сільської ради  учасникам 

АТО (ООС) протягом поточного року при наявності коштів; 

           абзац 3 викласти в наступній редакції: надання щорічної адресної 

грошової допомоги мешканцям Великолучківської сільської ради 

ліквідаторам аварії на ЧАЕС  протягом поточного року при наявності коштів; 

           абзац 4 викласти в наступній редакції: надання щорічної адресної 

грошової допомоги мешканцям Великолучківської сільської ради учасникам 

бойових дій в Афганістані протягом поточного року при наявності коштів; 

абзац 6 викласти в наступній редакції: надання часткової компенсації у 

вигляді  одноразової матеріальної допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради для відшкодування витрат проведених операцій, 

відшкодування вартості операції – 30 відсотків від сплаченої суми, 

відшкодування вартості операції дітям до 18 років – 50 відсотків сплаченої 

суми протягом поточного року при наявності коштів; 

абзац 7 викласти в наступній редакції: надання одноразової  адресної 

грошової допомоги дітям-інвалідам згідно списків, наявних в 

Великолучківській сільській раді (для отримання допомоги необхідно надати 

документ, який посвідчує інвалідність, допомога надається особі, яка 

зареєстрована та проживає на території Великолучківської сільської ради не 

менше двох років, допомога надається протягом поточного року при 

наявності коштів); 

Про внесення змін та доповнень до Програми  соціального захисту 

населення  «Турбота» Великолучківської сільської ради на 2021 рік 

 



             абзац 8 викласти в наступній редакції: надання одноразової адресної 

допомоги пристарілим мешканцям Великолучківської сільської ради які 

мають 80 і більше років (допомога надається особі, яка зареєстрована та 

проживає на території Великолучківської сільської ради не менше п’ять 

років), допомога надається протягом поточного року при наявності коштів; 

  пункт 6 Програми соціального захисту населення «Турбота» 

Великолучківської  сільської ради на 2021 рік  внести наступні  зміни та 

доповнення: 

   абзац 2 викласти в наступній редакції: щорічна грошова допомога 

учасникам АТО (ООС), учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, учасникам 

бойових дій в Афганістані надається згідно наявних списків, протягом 

поточного року, при наявності коштів, розпорядженням сільського голови з 

подальшим затвердженням на сесії сільської ради. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

комісію комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Мотильчак М.А.). 

 

 

 

 

Сільський голова                                                          В.Коштура 

  



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №151 

 

 

              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 Хома Михайла Юрійовича, мешканця с. Великі Лучки,                      

вул. __________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Хома Михайла Юрійовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Хома Михайлу Юрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:102:0182), площею 

0.1000 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця 

Молодіжна,34.                            

 3. Пропонувати громадянину Хома Михайлу 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                                                           В. Коштура 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021  с.В.Лучки   №152 

 

 

              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 Божук Марини Дмитрівни, мешканки с. Великі Лучки,                      

вул. __________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Божук Марини Дмитрівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Божук Марині Дмитрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:102:0189), площею 0.0898 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця Молодіжна,83.                            

 3. Пропонувати громадянці Божук Марині 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                                                           В. Коштура 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021  с.В.Лучки   №153 

 

 

              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 Васлик Світлани Михайлівни, мешканки с. Великі Лучки,                      

вул. __________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Васлик Світлани Михайлівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Васлик Світлані Михайлівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:101:0122), площею 

0.1389 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця 

Августина Волошина,53.                            

 3. Пропонувати громадянці Васлик Світлані 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                                                           В. Коштура 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021  с.В.Лучки   №154 

 

 

              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 Король Євгена Емануйловича, мешканця с. Ракошино,                     

вул. __________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина  Король Євгена Емануйловича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Король Євгену Емануйловичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:103:0168), площею 

0.1475 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця 

Грубівська,7.                            

 3. Пропонувати громадянину Король Євгену Емануйловичу 

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                                                           В. Коштура 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021  с.В.Лучки   №155 

 

 

              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 Вовчок Олени Михайлівни, мешканки с. Кальник,                      

вул. __________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Вовчок Олени Михайлівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Вовчок Олені Михайлівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:10:101:0137), площею 0.2068 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

Мукачівський район, село Кальник, вулиця Шевченка,19.                            

 3. Пропонувати громадянці Вовчок 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                                                           В. Коштура 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №156 

 

 

              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 Горощак Анатолія Івановича, мешканця с. Зняцьово,                     

вул. __________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина  Горощак Анатолія Івановича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Горощак Анатолію Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:13:001:0010), площею 

0.2496 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Кінлодь.                            

 3. Пропонувати громадянину Горощак Анатолію 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                                                           В. Коштура 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021  с.В.Лучки   №157 

 

 

              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 Хома Ангеліни Іванівни, мешканки с. Великі Лучки,                      

вул. __________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Хома Ангеліни Іванівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Хома Ангеліні Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:102:0191), площею 0.1000 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця Молодіжна,31.                            

 3. Пропонувати громадянці Хома Ангеліні 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                                                           В. Коштура 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №158 

 

 

              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 Кепич Юрія Михайловича, мешканця с. Великі Лучки,                      

вул. __________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Кепич Юрія Михайловича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Кепич Юрію Михайловичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:102:0182), площею 

0.1000 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця 

Молодіжна,103.                            

 3. Пропонувати громадянину Кепич Юрію 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                                                           В. Коштура 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №159 

 

              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 Зозуля Івана Васильовича, мешканця с. Великі Лучки, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянина Зозуля Івана Васильовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Зозуля Івану Васильовичу у власність 

земельні ділянки: 

- площею 0.2556 га. (кадастровий номер 2122781200:10:106:0172), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район, в с. Великі Лучки, урочище 

«Мадяровшка» ; 

- площею 0.1767 га. (кадастровий номер 2122781200:10:103:0309), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Великі Лучки, урочище 

«Гараж».   

 3. Пропонувати громадянину Зозуля Івану 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                                                          В. Коштура 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №160 

 

              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 Божук Марини Дмитрівни, мешканки с. Великі Лучки, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянки Божук Марини Дмитрівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці  Божук Марині Дмитрівні у власність земельні 

ділянки: 

- площею 0.1872 га. (кадастровий номер 2122781200:10:103:0304), для 

ведення особистого селянського господарства в с. Великі Лучки, урочище 

«Гараж»  ; 

- площею 0.2509 га. (кадастровий номер 2122781200:10:103:0307), для 

ведення особистого селянського господарства в с. Великі Лучки, урочище 

«ГРП»  .   

 3. Пропонувати громадянці Божук Марині Дмитрівні 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                                                          В. Коштура 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №161 

 

 

              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 Габовда Оксани Іванівни, мешканки с. Великі Лучки, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Габовда Оксани Іванівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

            2. Передати громадянці  Габовда Оксані Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:106:0176), площею 0.2158 га. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Великі Лучки, урочище 

«Вишнє поле».    

3. Пропонувати громадянці Габовда Оксані 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                                                             В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №162 

 

              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 Рубіша Василя Дмитровича, мешканця с. Великі Лучки, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Рубіша Василя Дмитровича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Рубішу Василю Дмитровичу у власність 

земельну ділянку площею 0.1100 га. (кадастровий номер 

2122781200:10:103:0311), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Великі 

Лучки, вулиця Лісна, 78. 

3. Пропонувати громадянину Рубішу Василю Дмитровичу 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                                                          В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №163 

 

 

              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 Волошин Любові Іванівни, мешканки с. Великі Лучки, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Волошин Любові Іванівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Волошин Любові Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0306), площею 0.2438 га. для 

ведення особистого селянського господарства яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район, с. Великі Лучки, урочище 

«Гречканя».    

 3. Пропонувати громадянці Волошин 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                                                           В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №164 

 

 

              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 Марії Василівни, мешканки с. Великі Лучки, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Козар Марії Василівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Козар Марії Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0225), площею 0.2276 га. для 

ведення особистого селянського господарства яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район, с. Великі Лучки, урочище 

«Шафариканя».    

 3. Пропонувати громадянці Козар 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                                                В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №165 

 

 

              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 Логойда Тетяни Михайлівни, мешканки с. Великі Лучки, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Логойда Тетяни Михайлівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Логойда Тетяні Михайлівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:106:0175), площею 

0.2195 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Великі Лучки, 

урочище «Вишнє поле» . 

3. Пропонувати громадянці Логойда Тетяні 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                                                              В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №166 

 

              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 Лівак Стефана Васильовича, мешканця с. Великі Лучки, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянина Зозуля Івана Васильовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Лівак Стефану Васильовичу у власність 

земельні ділянки: 

- площею 0.2117 га. (кадастровий номер 2122781200:10:105:0223), для 

ведення особистого селянського господарства в с. Великі Лучки, урочище 

«Сорт участок» ; 

- площею 0.1762 га. (кадастровий номер 2122781200:10:105:0221), для 

ведення особистого селянського господарства в с. Великі Лучки, урочище 

«Сорт участок» .   

 3. Пропонувати громадянину Лівак Стефану 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                                                          В. Коштура 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №167 

 

 

              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 Хома Олесі Юріївни, мешканки с. Великі Лучки, вулиця  

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Хома Олесі Юріївни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Хома Олесі Юріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0227), площею 0.2784 га. для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район, с. Великі Лучки, урочище «Сорт 

участок».    

 3. Пропонувати громадянці Хома Олесі 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                                                              В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №168 

 

              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 Пак Івана Михайловича, мешканця с. Великі Лучки, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Пак Івана Михайловича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Пак Івану Михайловичу у власність земельну 

ділянку площею 0.5000 га. (кадастровий номер 2122781200:10:104:0194), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Великі Лучки, урочище 

«Писаник». 

3. Пропонувати громадянину Пак Івану 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                                                          В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №169 

 

 

              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 Кантемирової Наталії Арностівни, мешканки с. Великі Лучки, 

вулиця __________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Кантемирової Наталії Арностівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці  громадянці Кантемировій Наталії Арностівні у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:106:0174), 

площею 0.0117 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Великі Лучки, 

вулиця Мукачівська, 22.    

 3. Пропонувати громадянці Кантемировій Наталії Арностівні 

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                                                В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №170 

 

 

              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 Газій Василя Васильовича, мешканки с. Великі Лучки, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Газій Василя Васильовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Газій Василю Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:04:001:0291), площею 

0.4244 га. для ведення особистого селянського господарства за межами 

населеного пункту на території Великолучківської сільської ради.    

 3. Пропонувати громадянину Газій 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                                                          В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №171 

 

 

              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 Папп Андрія Івановича, мешканця с. Руське, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Папп Андрія Івановича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Папп Андрію Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:14:000:0335), площею 0.5780 га. для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Руське, вулиця Духновича, 11.    

 3. Пропонувати громадянину Папп Андрію 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                                                        В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №172 

 

 

              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 Хаван Василя Михайловича, мешканця с. Ракошино, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Хаван Василя Михайловича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Хаван Василю Михайловичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0201), площею 

0.3008 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район,   с. Кайданово, 

урочище «Межиріки».    

 3. Пропонувати громадянину Хаван Василю 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                                                             В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №173 

 

 

              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 Хаван Михайла Михайловича, мешканця с. Ракошино, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Хаван Михайла Михайловича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Хаван Михайлу Михайловичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0202), площею 

0.1671 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Кайданово, 

урочище «Багня».    

 3. Пропонувати громадянину Хаван 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                                                В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №174 

 

 

              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 Когутич Ольги Степанівни, мешканки с. Ракошино, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянки Когутич Ольги Степанівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Когутич Ользі Степанівні у власність земельні 

ділянки: 

- площею 0.1848 га. (кадастровий номер 2122786800:14:000:0333), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район,с. Руське, урочище «Пиварниця»; 

- площею 0.0752 га. (кадастровий номер 2122786800:14:000:0334), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район,с. Руське, урочище «Пиварниця».    

 3. Пропонувати громадянці Когутич Ользі Степанівні 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                                                               В. Коштура 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №175 

 

 

              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 Савка Ірини Юріївни, мешканки м. Мукачево, вулиця 

__________  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Савка Ірини Юріївни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці  Савка Ірині Юріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:14:000:0020), площею 1.5553 га. для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район, с. Шкуратівці, урочище «Обучі». 

 3. Пропонувати громадянці Савка Ірині 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                                                                 В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №176 

 

 

              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 Росола Марії Іванівни, мешканки с. Медведівці, вулиця 

__________ сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Росола Марії Іванівни для ведення 

особистого селянського господарства . 

2. Передати громадянці  Росола Марії Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:12:000:0112), площею 0.3506 га. для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район, с. Медведівці, урочище «Богий 

кут». 

 3. Пропонувати громадянці Росола Марії 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                                                                  В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №177 

 

 

              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 Росола Юрія Юрійовича, мешканця с. Медведівці, вулиця 

__________  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Росола Юрія Юрійовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину  Росола Юрію Юрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:12:000:0106), площею 

0.2935 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Медведівці, 

урочище «Коло тока».    

 3. Пропонувати громадянці Росола Юрію 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                                                                В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №178 

 

 

              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 Козел Уляни Георгіївни, мешканки с. Кальник, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Козел Уляни Георгіївни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Козел Уляні Георгіївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:10:102:0126), площею 0.1500 га. для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район, с. Кальник, урочище «Біля 

стадіону».    

 3. Пропонувати громадянці Козел Уляні 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                                                       В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №179 

 

 

              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 Бурлакової Надії Андріївни, мешканки Ужгородського району,    

с. Невицьке, вулиця __________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Бурлакової Надії Андріївни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці  Бурлаковій Надії Андріївні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:10:102:0127), площею 

0.1965 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Кальник, вулиця 

Мукачівська.    

 3. Пропонувати громадянці Бурлаковій Надії Андріївні 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                                                               В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №180 

 

 

              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 Пайда Марії Василівни, мешканки м. Ужгород, провулок 

__________  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Пайда Марії Василівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці  Пайда Марії Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:12:000:0111), площею 0.1557 га. для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Медведівці, урочище «Богий 

кут».    

 3. Пропонувати громадянці Пайда 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                                                             В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №181 

 

 

              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 Тирлич Ганни Іллівни, мешканки с. Медведівці, вулиця 

__________  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Тирлич Ганни Іллівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці  Тирлич Ганні Іллівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:12:000:0109), площею 0.5000 га. для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Медведівці, урочище «Богий 

кут».    

 3. Пропонувати громадянці Тирлич Ганні Іллівні 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                                                            В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №182 

 

 

              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 Яцура Ганни Василівни, мешканки с. Медведівці, вулиця 

__________  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Яцура Ганни Василівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці  Яцура Ганні Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:10:101:0136), площею 1.1812 га. для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район, с.Кальник, урочище 

«Порошковець».    

 3. Пропонувати громадянці Яцура Ганні 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                                                               В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №183 

 

 

              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 Прокопець Марії Василівни, мешканки с. Р.Кучава, __________,  

сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Прокопець Марії Василівни для ведення 

особистого селянського господарства на території Кальницької сільської 

ради. 

2. Передати громадянці  Прокопець Марії Василівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:13:000:0021), площею 

0.2235 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Руська Кучава.    

 3. Пропонувати громадянці Прокопець 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                                                           В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №184 

 

 

              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 Вайданич Ганни Василівни, мешканки с. Медведівці, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Вайданич Ганни Василівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці  Вайданич Ганні Василівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:12:000:0110), площею 

0.1500 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Медведівці, 

урочище «Богий кут».    

 3. Пропонувати громадянці Вайданич Ганні 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                                                           В. Коштура 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №185 

 

 

              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 Курта Андрія Андрійовича мешканця м. Мукачево, вул. 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки у власність громадянина Курта Андрія Андрійовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Курта Андрію Андрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:002:0149), площею 

0.1964 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Червеньово.    

 3. Пропонувати громадянину Курта Андрію 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                                                             В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №186 

 

 

              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 Курта Аркадія Юрійовича, мешканця села Червеньово, 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Курта Аркадія Юрійовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Курта Аркадію Юрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:001:0098), площею 

0.1540 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Червеньово. 

 3. Пропонувати громадянину Курта Аркадію 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                                                                 В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №187 

 

 

              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 Прокопчук Ярини Юріївни, мешканки с. Зняцьово, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Прокопчук Ярини Юріївни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Прокопчук Ярині Юріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0152), площею 0.1800 га. для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Зняцьово. 

3. Пропонувати громадянці Прокопчук Ярині 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                                                В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №188 

 

 

              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 Лешко Івана Михайловича, мешканця с. Зняцьово, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Лешко Івана Михайловича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Лешко Івану Михайловичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0154), площею 

0.1800 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Зняцьово.    

 3. Пропонувати громадянину Лешко Івану 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                                                          В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №189 

 

 

              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 Костик Євгенія Михайловича, мешканця с. Зняцьово, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Костик Євгенія Михайловича для 

ведення особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Костик Євгенію Михайловичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0155), площею 

0.1800 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Зняцьово. 

 3. Пропонувати громадянину Костик Євгенію 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                                                            В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №190 

 

 

              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 Курта Михайла Михайловича мешканця с.Червеньово, 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки у власність громадянина Курта Михайла Михайловича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Курта Михайлу Михайловичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0146), площею 

0.1800га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Зняцьово. 

 3. Пропонувати громадянину Курта 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                                                В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №191 

 

 

              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 Глаголич Івана Володимировича, мешканця с. Зняцьово, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Глаголич Івана Володимировича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Глаголич Івану Володимировичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0148), площею 

0.1800 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Зняцьово. 

3. Пропонувати громадянину Глаголич 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                                                            В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №192 

 

 

              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 Симчира Марини Юріївни, мешканки с. Зняцьово, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Симчира Марини Юріївни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Симчира Марині Юріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0149), площею 0.1800 га. для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Зняцьово.    

 3. Пропонувати громадянці Симчира Марині 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                                                               В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №193 

 

 

              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 Поповича Владислава Ярославовича, мешканця с. Зняцьово, 

вулиця __________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Поповича Владислава Ярославовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Поповичу Владиславу Ярославовичу у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0150), 

площею 0.1800 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Зняцьово.    

 3. Пропонувати громадянину Поповичу Владиславу 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                                                                 В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №194 

 

 

              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 Курта Марії Юріївни мешканки с.Червеньово, __________,   

сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки у власність громадянки Курта Марії Юріївни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Курта Марії Юріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:002:0148), площею 0.1762 га. для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район, с. Червеньово.    

 3. Пропонувати громадянці Курта 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                                                               В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №195 

 

 

              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 Бутела Анатолія Івановича, мешканця села Драгиня, 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Бутела Анатолія Івановича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Бутела Анатолію Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0151), площею 

0.1800 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Зняцьово.    

 3. Пропонувати громадянину Бутела Анатолію 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                                                                В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №196 

 

 

              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 Стецьо Івана Андрійовича, мешканця села Зняцьово, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Стецьо Івана Андрійовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Стецьо Івану Андрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0147), площею 

0.1800 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Зняцьово.    

 3. Пропонувати громадянину Стецьо Івану 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                                                               В. Коштура 

 

 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №197 

 

 

              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 Муха Марії Мигалівни, мешканки села Великі Лучки, вул. 

__________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Муха Марії Мигалівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Муха Марії Мигалівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:106:0177), площею 0,2264 га для 

ведення особистого селянського господарства  за адресою:  Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище «Вишнє поле». 

 3. Пропонувати громадянці Муха Марії Мигалівні 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                                                              В. Коштура 

 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №198 

 

 

              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 Газій Михайла Васильовича, мешканця села Великі Лучки,           

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Газій Михайла Васильовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Газій Михайлу Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:104:0205), площею 

0,1464 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця 

Шевченка, 136. 

 3. Пропонувати громадянину Газій Михайлу 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                                                          В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №199 

 

 

              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 Сідун Марії Дмитрівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця 

__________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Сідун  Марії Дмитрівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Сідун Марії Дмитрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:104:0206), площею 0,5424 га для 

ведення особистого селянського господарства  за адресою:  Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище «Писаник. 

 3. Пропонувати громадянці Сідун Марії 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                                                                  В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №200 

 

 

              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 Чайбинець Ганни Іванівни, мешканки села Великі Лучки,           

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Чайбинець Ганни Іванівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Чайбинець Ганні Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:101:0123), площею 0,3867 га для 

ведення особистого селянського господарства  за адресою:  Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище «Беканя-2. 

 3. Пропонувати громадянці Чайбинець Ганні 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                                                В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №201 

 

 

              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 Бабіля Світлани Юріївни, мешканки села Великі Лучки,           

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Бабіля Світлани Юріївни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Бабіля Світлані Юріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0312), площею 0,3752 га для 

ведення особистого селянського господарства  за адресою:  Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище «Гречканя. 

 3. Пропонувати громадянці Бабіля 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                                                              В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №202 

 

 

              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 Мучичка Віталії Степанівни, мешканки села Великі Лучки,            

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Мучичка Віталії Степанівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Мучичка Віталії Степанівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:106:0179), площею 

0,2202 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця 

Мукачівська, 228. 

 3. Пропонувати громадянці Мучичка Віталії 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                                                         В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №203 

 

 

              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 Русин Марії Василівни, мешканки м. Мукачево,                         

вул. __________,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Русин Марії Василівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Русин Марії Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:106:0178), площею 0.2000 га для 

ведення особистого селянського господарства  за адресою:  Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище «Вишнє поле». 

 3. Пропонувати громадянці Русин 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                                                               В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №204 

 

 

              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 Рубіш Тетяни Михайлівни, мешканки села Великі Лучки,                   

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Рубіш Тетяни Михайлівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Рубіш Тетяні Михайлівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0229), площею 0,0780 га для 

ведення особистого селянського господарства  за адресою:  Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище «Човни». 

 3. Пропонувати громадянці Рубіш Тетяні 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                                                             В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №205 

 

 

              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 Бобускі Івана Івановича, мешканця села Великі Лучки,                    

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Бобускі Івана Івановича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Бобускі Івану Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0314), площею 0,1535 га для 

ведення особистого селянського господарства  за адресою:  Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вул. Миру, 128. 

 3. Пропонувати громадянину Бобускі 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                                                              В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №206 

 

 

              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 Бобускі Олени Іванівни, мешканки села Великі Лучки,                  

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Бобускі Олени Іванівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Бобускі Олені Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:102:0192), площею 0,7200 га для 

ведення особистого селянського господарства  за адресою:  Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище «Курятник. 

 3. Пропонувати громадянці Бобускі 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                                                              В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №207 

 

 

              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 Габовда Ярослава Дмитровича, мешканця села Великі Лучки, 

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Габовда Ярослава Дмитровича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Габовда Ярославу Дмитровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0310), площею 

0,3688 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище 

«ГСМ». 

 3. Пропонувати громадянину Габовда Ярославу Дмитровичу 

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                                                               В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №208 

 

 

              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 Варга Василя Івановича, мешканця м. Мукачево,                              

вул. __________,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Варга Василя Івановича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Варга Василю Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:104:0204), площею 

0,3302 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище 

«Писаник». 

 3. Пропонувати громадянину Варга 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                                                             В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №209 

 

 

              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 Волентир Надії Василівни, мешканки села Великі Лучки,                   

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Волентир Надії Василівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Волентир Надії Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:104:0203), площею 0,0940 га для 

ведення особистого селянського господарства  за адресою:  Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вул. Шевченка, 92. 

 3. Пропонувати громадянці Волентир 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                                                            В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №210 

 

 

              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 Грицько Карини Іванівни, мешканки села Зняцьово,                  

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Грицько Карини Іванівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Грицько Карині Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0153), площею 0,1800 га. для 

ведення особистого селянського господарства  за адресою:  Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Зняцьово. 

 3. Пропонувати громадянці Грицько Карині 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                                                               В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №211 

 

 

              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 Загородської Любові Іванівни, мешканки села __________, 

Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Загородської Любові Іванівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Загородській Любові Іванівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:002:0151), площею 

0,1574 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Червеньово. 

 3. Пропонувати громадянці Загородській 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                                                                  В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №212 

 

 

              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 Глебова Сергія Ігоровича, мешканця м. Мукачево, вул. 

__________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Глебова Сергія Ігоровича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Глебову Сергію Ігоровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0145), площею 

0,1800 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово. 

 3. Пропонувати громадянину Глебову Сергію Ігоровичу 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                                                             В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №213 

 

 

              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 Попфалуші Михайла Михайловича, мешканця м. Мукачево, 

вул. __________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Попфалуші Михайла Михайловича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Попфалуші Михайлу Михайловичу у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0156), 

площею 0,1800 га. для ведення особистого селянського господарства  за 

адресою:  Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово. 

 3. Пропонувати громадянину Попфалуші 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                                                              В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №214 

 

 

              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 земельної ділянки у власність 

громадянина Бойог Андрія Івановича, мешканця села Кальник, вул. 

__________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Бойог Андрія Івановича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Бойог Андрію Івановичу у власність: 

- земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:10:102:0124), 

площею 0,2340 га. для ведення особистого селянського господарства  за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Кальник,                 

вулиця Мира; 

- земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:10:102:0092), 

площею 1,2000 га. для ведення особистого селянського господарства  за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Кальник, урочище 

«Білий міст». 

 3. Пропонувати громадянину Бойог Андрію Івановичу 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                                                                  В. Коштура 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №215 

 

 

              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 Вегеш Тетяни Василівни, мешканки смт. Міжгір’я, вуиця. 

__________, Міжгірського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Вегеш Тетяни Василівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Вегеш Тетяні Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:13:000:0024), площею 0,5405 га. для 

ведення особистого селянського господарства  за адресою:  Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Руська Кучава. 

 3. Пропонувати громадянці Вегеш Тетяні 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                                                                В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №216 

 

 

              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 Довгінка Олени Федорівни, мешканки села Кальник, вулиця 

__________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Довгінка Олени Федорівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Довгінка Олені Федорівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:10:102:0128), площею 0,1289 га. для 

ведення особистого селянського господарства  за адресою:  Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Кальник, урочище «Довгі ниви». 

3. Пропонувати громадянці Довгінка Олені 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                                                           В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №217 

 

 

              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 Гавришко Марії Федорівни, мешканки м. Мукачево, вулиця 

__________, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Гавришко Марії  Федорівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Гавришко Марії Федорівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:11:101:0087), площею 

0,1000 га. для ведення особистого селянського господарства  за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Бенедиківці, вулиця 

Бенедиківська, 103. 

 3. Пропонувати громадянці Гавришко Марії 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                                                            В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №218 

 

 

              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 Місяйло Лесі Володимирівни, мешканки села Кальник,              

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Місяйло Лесі Володимирівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Місяйло Лесі Володимирівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:10:102:0129), площею 

0,1275 га. для ведення особистого селянського господарства  за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Кальник, урочище «Довгі 

ниви». 

 3. Пропонувати громадянці Місяйло Лесі 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                                                             В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №219 

 

 

              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 Балко Юрія Юрійовича, мешканця села Великі Лучки,             

вул. __________, Мукачівського району, Закарпатської області,  сільська рада 

вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Балко Юрія Юрійовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Балко Юрію Юрійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:104:0208), площею 0,2032 га. для 

ведення особистого селянського господарства  за адресою:  Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище «Писаник». 

 3. Пропонувати громадянину Балко Юрію 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                                                          В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №220 

 

 

              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 Кацала Михайла Васильовича, мешканця села Кальник,                    

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Кацала Михайла Васильовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Кацала Михайлу Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:10:102:0122), площею 

0,0806 га. для ведення особистого селянського господарства  за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Кальник, вул. Мукачівська. 

 3. Пропонувати громадянину Кацала Михайлу 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                                                                В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №221 

 

 

              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 Коцака Олени Михайлівни, мешканки села Медведівці,                    

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Коцака Олени Михайлівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Коцака Олені Михайлівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:12:000:0113), площею 2,0000 га. для 

ведення особистого селянського господарства  за адресою:  Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Медведівці, урочище «Русинув ярок». 

 3. Пропонувати громадянці Коцака 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                                                              В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №222 

 

 

              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 Павловської Мирослави Степанівни, мешканки села Медведівці, 

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Павловської Мирослави Степанівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Павловській Мирославі Степанівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:12:000:0105), площею 

1,5000 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Медведівці, урочище 

«Русинув ярок». 

 3. Пропонувати громадянці Павловській Мирославі 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                                                                 В. Коштура 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №223 

 

 

              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 Ковач Людмили Василівни, мешканки села Медведівці,                  

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Ковач Людмили Василівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Ковач Людмилі Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:12:000:0108), площею 0,7300 га. для 

ведення особистого селянського господарства  за адресою:  Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Медведівці, урочище «Гурка». 

 3. Пропонувати громадянці Ковач Людмилі 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                                                              В. Коштура 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №224 

 

 

              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 Татинець Оксани Андріївни, мешканки села Великі Лучки, 

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянки Татинець Оксани Андріївни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) . 

 2. Передати  громадянці Татинець Оксані Андріївні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0179), площею 

0.0600 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця 

Н.Конституції. 

            3. Пропонувати громадянці Татинець Оксані Андріївні 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                                                            В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №225 

 

 

              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 Сідун Івана Івановича, мешканця села Великі Лучки, вул. 

__________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Сідун Івана Івановича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянину Сідун Івану Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:101:0115), 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, вул. Волошина Августина, 19. 

            3. Пропонувати громадянину Сідун 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                                                      В. Коштура 

 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №226 

 

 

              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 Стеблака Івана Івановича, мешканця села Великі Лучки, вул. 

__________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Стеблака Івана Івановича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянину Стеблаку Івану Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:104:0201), площею 

0.2436 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки,                     

вул. Шевченка,75. 

            3. Пропонувати громадянину Стеблаку 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                                                      В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №227 

 

 

              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 Юсип Світлани Дьердівни, мешканки міста Мукачево, вул. 

__________,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянки Юсип Світлани Дьердівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) . 

 2. Передати  громадянці  Юсип Світлані Дьердівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:101:0051), площею 

0.1642 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця 

Кругова,38. 

            3. Пропонувати громадянці  Юсип Світлані Дьердівні 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                                                В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №228 

 

 

              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 Хаван Михайла Михайловича, мешканця села Кайданово, 

вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Хаван Михайла Михайловича для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) . 

 2. Передати  громадянину  Хаван Михайлу Михайловичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0048), площею 

0.2234га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця               

Леніна, 308. 

            3. Пропонувати громадянину  Хаван 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                                                В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №229 

 

 

              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 Кирик Світлани Василівни, мешканки вул. __________, місто 

Ужгород,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянки Кирик Світлани Василівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянці Кирик Світлані Василівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:11:000:0046), площею 

0.1663га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Кузьмино,38. 

            3. Пропонувати громадянці Кирик 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                                                        В. Коштура 

 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №230 

 

 

              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 Загородської Любові Іванівни, мешканки села Червеньово, 

__________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянки Загородської Любові Іванівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) . 

 2. Передати  громадянці Загородській Любові Іванівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:002:0150), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Червеньово, 41. 

            3. Пропонувати громадянці Загородській 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                                                            В. Коштура 

 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №231 

 

 

              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 Курта Маріяни Василівни, мешканки села Червеньово, 

__________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянки Курта Маріяни Василівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) . 

 2. Передати  громадянці Курта Маріяні Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:001:0097), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

Мукачівський район, село Червеньово, 251. 

            3. Пропонувати громадянці Курта Маріяні 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                                                            В. Коштура 

 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №232 

 

 

              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 Поповича Владислава Ярославовича, мешканця вулиці 

__________, села Зняцьово, Мукачівського району,  сільська рада 

вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Поповича Владислава Ярославовича для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) . 

 2. Передати  громадянину Поповичу Владиславу Ярославовичу у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:001:0090), 

площею 0.1620 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Червеньово, 477 «а». 

            3. Пропонувати громадянину Поповичу Владиславу 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                                                            В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №233 

 

 

              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 Дзябко Юрія Юрійовича, мешканця села Червеньово, 

__________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Дзябко Юрія Юрійовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) . 

 2. Передати  громадянину Дзябко Юрію Юрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:002:0140), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Червеньово, 468. 

            3. Пропонувати громадянину Дзябко Юрію 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                                                            В. Коштура 

 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №234 

 

 

              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 Бобускі Івана Івановича, мешканця села Великі Лучки, вул. 

__________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Бобускі Івана Івановича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянину Бобускі Івану Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0209), площею 

0.0727 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вул. 

Мукачівська, 37. 

            3. Пропонувати громадянину Бобускі 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                                                      В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №235 

 

 

              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 Бобускі Олени Іванівни, мешканки села Великі Лучки, вул. 

__________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянки Бобускі Олени Іванівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) . 

 2. Передати  громадянці Бобускі Олені Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0231), 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, вул. Мукачівська, 37/1. 

            3. Пропонувати громадянці Бобускі 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                                                            В. Коштура 

 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №236 

 

 

              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 Маркулина Івана Івановича, мешканця села Кальник, вул. 

__________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Маркулина Івана Івановича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянину Маркулину Івану Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:10:101:0126), 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  

Шевченка, 52. 

            3. Пропонувати громадянину Маркулину 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                                                        В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №237 

 

 

              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 Іванчова Сергія Петровича, мешканця села Бенедиківці, вул. 

__________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Іванчова Сергія Петровича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) . 

 2. Передати  громадянину  Іванчову Сергію Петровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:11:101:0088), 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 

Бенедиківська, 83. 

            3. Пропонувати громадянину  Іванчову Сергію Петровичу 

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                                                В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №238 

 

 

              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 Чорней Івана Юрійовича, мешканця села Ракошино, вул. 

__________, Мукачівського району,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Чорней Івана Юрійовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) . 

 2. Передати  громадянину  Чорней Івану Юрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:103:0169), площею 

0.1409 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця 

Дулішковича, 13. 

            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                                                В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №239 

 

              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 Шелевер Владислава Михайловича, мешканця села 

Ракошино, вул. __________, Мукачівського району,  сільська рада 

вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Шелевер Владислава Михайловича для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) . 

 2. Передати  громадянину  Шелевер Владиславу Михайловичу у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:14:000:0323), 

площею 0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Руське, вулиця              

Духновича, 9. 

            3. Пропонувати громадянину  Шелевер Владиславу 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                                                В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова  сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №240 

 

 

              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 громадянки Татусь Ольги Сергіївни, мешканки                 

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 громадянки Татусь Ольги Сергіївни для 

індивідуального садівництва. 

2. Передати громадянці  Татусь Ользі Сергіївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:03:000:0252), 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 громадянці Татусь Ользі Сергіївні 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                                                              В. Коштура 

 

 

Про  передачу земельної  ділянки у власність 

 



 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №241 

 

 

              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 Бойог Андрія Івановича, мешканця                 

села Кальник, 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 Бойог Андрія Івановича для 

індивідуального садівництва. 

2. Передати громадянину Бойог Андрію Івановичу  у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:10:102:0121), площею 

0.0618 га. для ведення індивідуального садівництва за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Кальник, вулиця Миру,28/3. 

 3. Пропонувати громадянину Бойог Андрію 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                                                              В. Коштура 

 

 

 

 

Про  передачу земельної  ділянки у власність 

 



 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №242 

 

  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 

населеного пункту. 

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 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                                                               В. 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  

                                                                                      09.02.2021 № 242 

 

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 Федак  

Олена  

Іванівна 

с. Великі Лучки,  

__________ 

РН № 174584 2122781200:01:001:0084 0.4161 Урочище 

«Гозманка» 

Д-121  

 

2 Федак  

Олена  

Іванівна 

с. Великі Лучки,  

__________ 

РН № 174583 2122781200:01:001:0083 0.4162 Урочище 

«Гозманка» 

Д-120 

 

3 Балог  

Світлана 

Іванівна 

с. Великі Лучки 

__________ 

ЗК №0115377 2122781200:04:002:0071 0.3200 Урочище 
«Беканя» 

Д-22 

 

4 Черепаня  

Василь  

Ілліч 

с. Великі Лучки 

__________ 

РН №173164  2122781200:04:006:0110 0.4473 Урочище 

«Балажлаз» 

Д-144 

  

5 Бабіля 

Світлана 

Юріївна 

с. Великі Лучки 

__________ 

РН №170459 2122781200:04:006:0108 0.4499  Урочище 

«Балажлаз» 

Д-5 

6 Мешко 

Тетяна 

Василівна 

с. Великі Лучки 

__________ 

ЗК №0115539 2122781200:01:001:0082 0.4163 Урочище 
«Гозманка» 

Д-119 

 

7 Левдер 

Мар’яна 

Павлівна 

с. Великі Лучки 

__________ 

ЗК №0115416 2122781200:04:002:0069 0.3200 Урочище 

«Беканя» 

Д-12 

 

8 Балог 

Мар’яна 

Зіновіївна 

с. Великі Лучки 

__________ 

ЗК №0115417 2122781200:04:002:0068 0.3200 Урочище 

«Беканя» 

Д-21 

9 Орлова 

Мирослава 

Володимирівна 

с. Великі Лучки 

__________ 

ЗК №0115467 2122781200:04:006:0111 0.4498 Урочище 

«Балажлаз» 
Д-8 

10 Балог 

Алла 

Володимирівна 

с. Великі Лучки 

__________ 

РН №171259 2122781200:04:006:0106 0.4500 Урочище 

«Балажлаз» 

Д-7 

11 Кривицький 

Ігор 

Володимирович 

с. Великі Лучки 

__________ 

ЗК №0115470 2122781200:04:006:0113 0.4499 Урочище 

«Балажлаз» 

Д-6  
 

12 Попович 

Олена 

с. Великі Лучки 

__________ 

ЗК №0115349 2122781200:04:006:0112 0.4499 Урочище 

«Балажлаз» 

Д-1  



Іванівна  

13 Балог  

Олена  

Іванівна 

с. Великі Лучки 

__________ 

РН №173212 2122781200:04:006:0107 0.4499 Урочище 

«Балажлаз» 

Д-4  

 

14 Федак 

Ганна 

Василівна 

с. Великі Лучки 

__________ 

ЗК №0115734 2122781200:04:006:0109 0.4500 Урочище 

«Балажлаз» 
Д-3 

 

15 Незбайла 

Любов 

Петрівна 

с. Великі Лучки 

__________ 

РН №171247 2122781200:04:002:0070 0.3200 Урочище 

«Беканя» 

Д-11  

 

16 Катрич 

Марта 

Іванівна 

с. Великі Лучки 

__________ 

РН №170789 2122781200:01:004:0042 0.4666 Урочище 

«Суш» 

Д-74  

 

17 Сідун 

Олена 

Юріївна 

с. Великі Лучки 

__________ 

ЗК №0115389 2122781200:01:004:0043 0.4666 Урочище 

«Суш» 

Д-73  

 

18 Глагола 

Марія 

Іванівна 

с. Великі Лучки 

__________ 

ЗК №0115361 2122781200:01:004:0041 0.4666 Урочище 
«Суш» 

Д-72  

 

19 Хома 

Василь 

Михайлович 

с. Великі Лучки 

__________ 

РН №173364 2122781200:03:004:0058 0.4620 Урочище 

«Левритин» 

Д-84  

 

20 Шафар 

Марія 

Василівна 

с. Великі Лучки 

__________ 

РН №173228 2122781200:04:002:0072 0.3200 Урочище 

«Беканя» 

Д-14 

21  Попович 

Олені  

Іванівні 

 

Рапинець 

Тетяні 

Василівні 

с. Великі Лучки 

__________ 

ЗК №0115349 2122781200:04:006:0114 0.4499 Урочище 

«Балажлаз» 
Д-2  

 

22 Балко 

Іван 

Яношович 

 

Шекура  

Оксана  

Іванівна 

с. Великі Лучки 

__________ 

ЗК №0115347 2122781200:04:002:0073 0.3200 Урочище 

«Беканя» 

Д-9 

                        

 

      Секретар ради                                                                О. Строїн 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Перша сесія восьмого скликання 

(друге пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №243 

 

  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  Зняцівської сільської ради, за межами населеного 

пункту. 

2. Виділити громадянам, власникам сертифікатів  на право на 

земельні частки (паї), земельні  ділянки у власність, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташовані на території  

Зняцівської 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 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                                                               В. 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  

                                                                                      09.02.2021 № 243 

 

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 Зняцівської сільської 

ради, за межами населеного пункту 

 

 
№ 

п/п 
Прізвище, 

ім’я, по-батькові 

Адреса Серія та 

номер 

сертифіката 

Кадастровий номер  

 

Площа, 

га 

Урочище 

1 Анталик 

Михайло 

Михайлович 

с. Зняцьово 

__________ 

РН №172475 2122782800:03:000:0263 0.2602 Урочище 

«1-Табла» 

Д-18  

 

2 Анталик 

Михайло 

Михайлович 

с. Зняцьово 

__________ 

РН №172475 2122782800:05:000:0192 0.5006 Урочище 

«За 

веребешом» 

Д-5  

 

3 Анталик 

Тетяна  

Іванівна 

с. Зняцьово 

__________ 

ЗК №0024737 2122782800:03:000:0265 0.2601 Урочище 

«1-Табла» 
Д-19  

 

4 Анталик 

Тетяна  

Іванівна 

с. Зняцьово 

__________ 

ЗК №0024737 2122782800:05:000:0193 0.4978 Урочище 

«За 

веребешом» 

Д-6  

 

5 Лавер 

Марта 

Василівна 

с. Зняцьово 

__________ 

ЗК №0097155 

  

2122782800:03:000:0264 0.2617 Урочище 

«1-Табла» 

Д-17  

 

6 Лавер 

Марта 

Василівна 

с. Зняцьово 

__________ 

ЗК №0097155 

 

2122782800:05:000:0191 0.3927 Урочище 

«За 

веребешом» 
Д-7  

                        

 

      Секретар ради                                                                О. Строїн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №244 

 

 

  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 Балога Степана 

Степановича, технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі ( на місцевості)  та подані 

матеріали, сільська рада вирішила: 

 

 1. Затвердити 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 населеного пункту 

та передати у власність громадянину Балогу Степану Степановичу: 

     - земельну ділянку площею 0.2380 га за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, Великолучківська сільська рада, (кадастровий 

номер:2122781200:03:001:0350); 

     - земельну ділянку площею 0.1500 га за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, Великолучківська сільська рада, (кадастровий 

номер:2122781200:04:004:0358); 

     - земельну ділянку площею 0.0396 га за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, Великолучківська сільська рада, (кадастровий 

номер:2122781200:02:012:0417); 

     - земельну ділянку площею 0.1696 га за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, Великолучківська сільська рада, (кадастровий 

номер:2122781200:05:003:2287); 

Про виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власнику 

сертифіката на право на земельні частки (паї) та затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок в натурі 

 (на місцевості) 

 



     - земельну ділянку площею 0.0700 га за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, Великолучківська сільська рада, (кадастровий 

номер:2122781200:06:002:0746); 

     - земельну ділянку площею 0.0260 га за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, Великолучківська сільська рада, (кадастровий 

номер:2122781200:07:000:0785); 

     - земельну ділянку площею 0.2592 га за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, Великолучківська сільська рада, (кадастровий 

номер:2122781200:01:008:0088). 

 

3. Пропонувати громадянину Балогу Степану Степановичу 

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                                                               В. Коштура 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №245 

 

 

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 

Василечко Тамари Омелянівни, мешканки с. Великі Лучки, вул. __________ 

та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Василечко Тамарі Омелянівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.4087 га. 

для ведення особистого селянського господарства за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище «Гречканя». 

 

           2. Пропонувати громадянці Василечко Тамарі Омелянівні 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. 

           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                                                                 В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №246 

 

 

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 

Шиянова Євгена Євгеновича, мешканця с. Великі Лучки, вул. __________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Шиянову Євгену Євгеновичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 

0.2529 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище 

«Сорт участок». 

 

           2. Пропонувати громадянину Шиянову Євгену Євгеновичу 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. 

           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                                                           В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №247 

 

 

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 

Шафар Марії Іванівни, мешканки с. Великі Лучки, вул. __________ та подані 

матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Шафар Марії Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.5826 га. для 

ведення особистого селянського господарства за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище «Вишнє поле». 

 

           2. Пропонувати громадянці Шафар Марії 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. 

           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                                                               В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №248 

 

 

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 

Шелько Мирослави Георгіївни, мешканки с. Ракошино, вул. __________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Шелько Мирославі Георгіївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.3392 га. 

для ведення особистого селянського господарства за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Кайданово. 

 

           2. Пропонувати громадянці Шелько Мирославі Георгіївні 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. 

           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                                                            В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята  позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №249 

 

 

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 Івана Васильовича, мешканця с. Кальник, вул. __________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Волошину Івану Васильовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 

0.3495 га. для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Кальник, вул. Шевченка, 50. 

 

           2. Пропонувати громадянину Волошину Івану 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. 

           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                                                                 В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №250 

 

 

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 Марії Василівни, мешканки с. Драгиня, __________, Мукачівського 

району та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Лешко Марії Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.2604 га. 

для ведення особистого селянського господарства за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Драгиня, 7. 

 

           2. Пропонувати громадянці Лешко Марії Василівні 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. 

           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                                                                В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №251 

 

 

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 Мар’яни Георгіївни, мешканки м. Мукачево, вул. __________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Когутич Мар’яні Георгіївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.1898 га 

для ведення особистого селянського господарства за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Кайданово,  урочище «Багня». 

 

           2. Пропонувати громадянці Когутич Мар’яні Георгіївні 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. 

           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                                                                 В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №252 

 

 

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 

Ващук Наталії Василівни, мешканки м. Мукачево, вул. __________ та подані 

матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Ващук Наталії Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.2136 га. 

для ведення особистого селянського господарства в селі Великі Лучки, 

урочище «Вишнє поле». 

 

           2. Пропонувати громадянці Ващук Наталії Василівні 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. 

           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                                                     В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №253 

 

 

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 

Лізака Володимира Йосиповича, мешканця с. Великі Лучки, вул. __________ 

та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Лізаку Володимиру Йосиповичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 

0.1201 га для ведення особистого селянського господарства в селі Великі 

Лучки, урочище «Бригада-1». 

 

           2. Пропонувати громадянину Лізаку Володимиру Йосиповичу 

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. 

           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                                                           В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята  позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №254 

 

 

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 

Валла Федора Карловича, мешканця с. Великі Лучки, вул. __________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Валла Федору Карловичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки: 

-  площею 0.1500 га для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, вул. Головна, 142; 

- площею 0.1043 га для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище «Балажлаз». 

           2. Пропонувати громадянину Валла Федору Карловичу 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. 

           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                                                                 В. Коштура 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №255 

 

 

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 

Мороз Тетяни Михайлівни, мешканки с. Кальник, вул. __________ та подані 

матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Мороз Тетяні Михайлівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.1922 га 

для ведення особистого селянського господарства за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, селі Кальник, урочище «Конявиця». 

 

           2. Пропонувати громадянці Мороз Тетяні 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. 

           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                                                          В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №256 

 

 

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 

Федака Михайла Миколайовича, мешканця с. Кальник, вул. __________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Федака Михайлу Миколайовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 

0.2926 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, селі Кальник, урочище 

«Конявиця». 

 

           2. Пропонувати громадянину Федака Михайлу Миколайовичу 

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. 

           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                                                       В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №257 

 

 

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 

Боднар Олександра Михайловича, мешканця села Драгиня, __________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Боднар Олександру Михайловичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 

0.2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

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

Мукачівський район, село Драгиня. 

 

           2. Пропонувати громадянину Боднар Олександру 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. 

           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                                                          В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №258 

 

 

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 

Митричко Михайла Михайловича, мешканця села Драгиня, __________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Митричко Михайлу Михайловичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 

0.2304 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

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

Мукачівський район,  сел0 Драгиня, 93. 

 

           2. Пропонувати громадянину Митричко Михайлу 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. 

           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                                                             В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №259 

 

 

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 

Лацков Мар’яни Аладарівни, мешканки села Домбоки, вул. __________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Лацков Мар’яні Аладарівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.0190 га. 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Домбоки по вул. Макаренка, 8/10. 

 

           2. Пропонувати громадянці Лацков Мар’яні Аладарівні 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. 

           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                                                           В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №260 

 

 

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 Фека 

Маргарити Карлівни, мешканки села Домбоки, вул. __________ та подані 

матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Фека Маргариті Карлівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.0788 га. 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Домбоки по вул. Макаренка, 8/7. 

 

           2. Пропонувати громадянці Фека Маргариті Карлівні 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. 

           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                                                               В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

П’ята позачергова сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №261 

 

 

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 Фека 

Наталії Іванівни, мешканки села Домбоки, вул. __________ та подані 

матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Фека Наталії Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.0259 га для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Домбоки по вул. Макаренка, 8/22. 

 

           2. Пропонувати громадянці Фека Наталії 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. 

           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                                                                В. Коштура 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

    09.02.2021 с.В.Лучки   № 262 

 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду 

ПАТ «Закарпаттяобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії 
 

 Розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що надаються в оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на території 

Великолучківської сільської ради розроблених ТОВ «Арклайт», керуючись             

ст. 12, 59, 93, 124, 186 Земельного кодексу України, ст. 13, 23 Закону України 

«Про оцінку земель», Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради вирішила: 

 
 

1.  Затвердити технічні документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які плануються 

надати в оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії на території Великолучківської сільської 

ради: 

-земельна ділянка  загальною площею 0.0060га, кадастровий номер: 

2122781200:02:005:0395) з визначеною сумою 7688 грн. 38 коп. (сім тисяч 

шістсот вісімдесят вісім грн. 38 коп.); 

-земельна ділянка  загальною площею 0.0007га, кадастровий номер: 

2122781200:02:008:0231) з визначеною сумою 1033 грн. 16 коп. ( одна тисяча 

тридцять три грн. 16 коп.); 

-земельна ділянка  загальною площею 0.0007га, кадастровий номер: 

2122781200:02:007:0112) з визначеною сумою 1033 грн. 03 коп. ( одна тисяча 

тридцять три грн. 03 коп.); 

-земельна ділянка  загальною площею 0.0007га, кадастровий номер: 

2122781200:02:005:0394) з визначеною сумою 896 грн. 98 коп. ( вісімсот 

дев’яносто шість три грн. 98 коп.); 



-земельна ділянка  загальною площею 0.0007га, кадастровий номер: 

2122781200:02:005:0393) з визначеною сумою 896 грн. 98 коп. ( вісімсот 

дев’яносто шість три грн. 98 коп.); 

 

-земельна ділянка  загальною площею 0.0063га, кадастровий номер: 

2122781200:02:005:0392) з визначеною сумою 8072 грн. 79 коп. (вісім тисяч 

сімдесят дві грн. 79 коп.); 

-земельна ділянка  загальною площею 0.0007га, кадастровий номер: 

2122781200:02:008:0232) з визначеною сумою 1033 грн. 16 коп. ( одна тисяча 

тридцять три грн. 16 коп.). 

 

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки підлягає щорічній 

індексації відповідно до вимог діючого законодавства. 

3. Оприлюднити дане рішення згідно вимог чинного законодавства. 

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                                                                    В. Коштура  

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №263 

 

 

              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, 

громадянки Татинець Оксани Андріївни, мешканки с. Великі Лучки, вулиця 

__________,   сільська рада вирішила: 

       1. Затвердити технічну  документацію із землеустрою щодо 

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

для ведення особистого селянського господарства, яка належить на праві  

власності Татинець Оксані Андріївні згідно Державного акту від 14.02.2002  

ІІІ-ЗК 013703, площею 0.4399 га. та  розташована за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, на території Великолучківської сільської 

ради, урочище «Вишнє поле» (кадастровий номер: 2122781200:01:105:0004).       

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

.    2.  Пропонувати  гр. Татинець Оксані Андріївні 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                                                          В. Коштура 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі ( на місцевості) 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №265 

 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, статтями 5 Закону України «Про особисте селянське 

господарство», розглянувши заяву громадянки  Положевець Марини 

Володимирівни, мешканки с.Зняцьово,  вул. __________ щодо  виходу із 

членів особистого селянського господарства та подані матеріали, сільська 

рада вирішила: 

1. Вивести громадянку Положевець Марину Володимирівну, 

мешканку с. Зняцьово,  вул. Центральна, 51  із членів особистого 

селянського господарства. 

2. Старості сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, Червеньово  

Великолучківської сільської територіальної громади  Сирохман Д.В.  

зробити відповідні зміни в погосподарську книгу.    

           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                                                           В. Коштура 

 

  

Про  вихід із членів особистого селянського господарства 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.02.2021 с.В.Лучки   №266 

 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, статтями 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

сільська рада вирішила: 

1. Звернутися до Закарпатської обласної ради, Закарпатської 

обласної державної адміністрації, КНП «Закарпатський територіальний центр 

екстреної медичної допомоги» Закарпатської обласної ради щодо виділення 

нового автомобіля швидкої медичної допомоги для пункту постійного 

базування бригад екстреної медичної допомоги села Ракошино. 

 

2. Доручити сільському голові направити відповідне звернення 

адресату. 

 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову Коштура В.О. 

     

              Сільський голова                                                           В. Коштура 

 

 

 

 

Про  звернення до Закарпатської обласної ради, 

Закарпатської обласної державної адміністрації та  

КНП «Закарпатський територіальний центр екстреної медичної 

допомоги» Закарпатської обласної ради 
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