
  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.Великі Лучки  №660 

 

Про встановлення розміру ставок податку на нерухоме майно,  

відмінне від земельної ділянки,  на території   

Великолучківської  сільської ради на 2022рік 

 

    Відповідно до Податкового кодексу України № 2755 –VІ ВІД 

02.12.2010 року із змінами та доповненнями, Бюджетного кодексу України, 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», на підставі пункту 24 статті 26, пункту 1 статті 69 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної депутатської комісії з питань соціально – економічного, 

культурного розвитку та місцевого бюджету, сільська рада вирішила: 

    1.Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на території Великолучківської  сільської ради (додаток 1).  

   2. Встановити з 01 січня 2022 року ставки податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, на території Великолучківської сільської ради 

(додаток 2). 

   3.Секретарю Великолучківської сільської ради Строїн О.Ю., 

оприлюднити рішення на офіційному сайті  Великолучківської сільської ради, 

дошці оголошень та надати примірник рішення з відповідними додатками до  ГУ 

ДПС у Закарпатській області. 

   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного, 

культурного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак 

М.А.) 

 

 

Сільський голова                                                                         В.Коштура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення дев’ятої позачергової 

сесії Великолучківської сільської  

ради восьмого скликання 

30.06.2021 №660 

 

 

Положення 

 про податок    на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки, на 

території Великолучківської сільської ради 

    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

встановлюється згідно статті 10 Розділу І та статті 266 Розділу ХІІ Податкового 

кодексу України №2755 – VІ від 02.12.2010 року із змінами та доповненнями, 

Бюджетного кодексу України та на підставі пункту 24 статті 26, пункту 1 статті 

69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97ВР від 

21.05.1997року із змінами та доповненнями. 

   1.Визначення понять 

   У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні: 

   1.1.Об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесенні відповідно до 

законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. 

   1.1.1.Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи: 

    а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з 

дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно – правовими 

актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки 

поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки 

квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу – 

житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який 

складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень; 

   б) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована 

поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною 

будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну; 

   в) квартира  - ізольоване помешкання в житловому будинку, 

призначене та придатне  для постійного у ньому проживання; 

   г) котедж – одно -,  півтораповерховий будинок невеликої житлової 

площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою; 

   д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані 

помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів; 

   1.1.2.садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) 

використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх 

конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, 

установленим для житлових будинків; 

   1.1.3. дачний будинок – житловий будинок для використання протягом 

року з метою позаміського   відпочинку; 

   1.2.обєкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не 

віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій  

нерухомості виділяють: 



   а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та 

бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки 

відпочинку; 

   б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, 

адміністративно – побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних 

цілей; 

   в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті 

ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування 

автомобілі, їдальні, кафе, закусочні, бази, та склади підприємств торгівлі й 

громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування; 

   г) гаражі – гаражі (наземні й підземні ) та криті автомобільні стоянки; 

   ґ) будівлі промислові та склади; 

  д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки); 

  е) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) 

приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, 

вбиральні, погреби, навіси, котельні,бойлерні, трансформаторні підстанції тощо; 

  є) інші будівлі. 

  2.Платники податку 

  2.1.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 

нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості 

на території Великолучківської сільської ради. 

  2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової 

та /або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній 

власності кількох осіб: 

 а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб 

за належну їй частку; 

   б) якщо об’єкт  житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником 

податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не 

встановлено судом; 

   в) якщо об’єктом житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, 

платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

   3.Обєкт оподаткування 

   3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі його частка. 

   3.2.Не є об’єктом оподаткування: 

   а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також 

організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю 

утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого 

бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); 

  б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах 

відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в 

тому числі їх частки; 

  в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 

  г) гуртожитки; 



   г) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у 

зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням виконавчого 

комітету; 

   д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать 

дітям – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх 

числа, визначеним такими відповідно до закону, дітям інвалідам, які 

виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого 

об’єкта на  дитину; 

   е) об’єкти  нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами 

господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в 

малих архітектурних формах та на ринках; 

   є) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств; 

   ж) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності  релігійних 

організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом 

порядку та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної 

діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими 

релігійними  організаціями добродійні заклади ( притулки, інтернати, лікарні 

тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або 

господарська діяльність; 

   з) будівлі дошкільних, загальноосвітніх, спеціалізованих навчальних 

закладів державної та комунальної форм власності з відповідним   

фінансуванням, що використовується для надання освітніх послуг. 

   4.База оподаткування 

   4.1.Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та 

нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. 

   4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в 

тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється 

контролюючим органом на підставі  даних Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, що безплатно надаються органами державної реєстрації прав на 

нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника 

податків, зокрема документів на право власності. 

   4.3.База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в 

тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється 

такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого 

об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право 

власності на такий об’єкт. 

   5.Пільги зі сплати податку 

   5.1.Базою оподаткування об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, в 

тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника 

податку, зменшується: 

  а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості на 60квадратних 

метрів; 

  б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості на 120 

квадратних метрів; 

   в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 

часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/ 



квартир та житлового будинку /будинків, у тому числі їх часток), на 

180квадратних метрів. 

   Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий 

(звітний) період (рік). 

   5.2.Сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на 

відповідній території, з об’єктів житлової та/ або нежитлової нерухомості, що 

перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, 

благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) 

яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для 

забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги 

з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової 

нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з майнового стану та 

рівня доходів. 

   Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів 

житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на: 

   об’єкт/ об’єкти оподаткування, якщо площа такого/ таких 

об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, 

затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування; 

    об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою 

одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у 

підприємницькій діяльності). 

    Пільги з податку, що сплачуються на відповідній території з об’єктів 

нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом 

оподаткування. 

    Великолучківська сільська рада до 1 лютого поточного року подає до 

відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової 

нерухомості відомості стосовно     пільг, наданих ними відповідно до цього 

підпункту. 

    6. Ставки податку 

    6.1.Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, 

встановлюються за рішенням Великолучківської сільської ради, залежно від 

місця розташування (зональності)  та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, 

що не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний 

метр бази оподаткування. 

   7. Податковий період 

   7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

   8. Порядок обчислення суми податку 

   8.1. Обчислення суми податку з об’єкта /об’єктів житлової нерухомості, 

які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється  контролюючим 

органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої 

нерухомості у такому порядку: 

    а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової 

нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази 

оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів ”а” або  “б” підпункту 5,1 

пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку; 



   б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта 

житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок 

обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної 

відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та 

відповідної ставки податку; 

   в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової 

нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється 

виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до 

підпункту “в” підпункту 5.1 пункту 5 цієї статті, та відповідної ставки податку; 

   г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів “б” і ”в” цього 

підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги 

загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості; 

    Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, 

які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим 

органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої 

нерухомості  виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової 

нерухомості та відповідної ставки податку; 

   8.2. Податкове/податкові повідомлення – рішення про сплату суми/сум 

податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього Положення, та 

відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за 

місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, 

надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем 

його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за 

базовим податковим (звітним) періодом (роком). 

     Щодо новостворених (нововведеного) об’єкта житлової та/або 

нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником 

починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 

    Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників 

податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за 

місцезнаходження об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про 

надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення – рішення про 

сплати податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику. 

   Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових 

повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам 

здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або 

нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів. 

      8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою 

до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення 

звірки даних щодо: 

    - об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх 

часток, що перебувають у власності платника податку; 

   - розміру загальної площі об’єктів житлової  та/або нежитлової 

нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника 

податку; 

   -  розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності платника податку; 



   - право на користування пільгою із сплати податку; 

   -  розміру ставки податку; 

   - нарахованої суми податку. 

     У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та 

даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних 

документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за 

місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми 

податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення – рішення. 

Попереднє податкове повідомлення –рішення вважається скасованим 

(відкликаних). 

   8.4.Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також 

органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані 

щоквартально у 15 – денний строк після закінчення податкового (звітного) 

кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку 

податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на 

перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

   8.5.Платники податку юридичні особи самостійно обчислюють суму 

податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 

контролюючому органу  за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування 

декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 

Податкового кодексу  України, з розбивкою річної суми рівними частками 

щоквартально. 

   Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або 

нежитлової нерухомості декларація юридичною особою платником подається 

протягом 30 календарних днів з дня виникнення  права власності на такий 

об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право 

власності на такий об’єкт. 

   9.Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта 

оподаткування податком 

   9.1.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 

власника до іншого протягом календарного року  податок обчислюється для 

попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в 

якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для 

нового власника починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 

   9.2.Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення 

новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

  10. Порядок сплати податку 

   10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів 

оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями 

Бюджетного кодексу України. 

  11.Строки сплати податку 

  11.1. Податкове  зобов’язання  за звітний рік з податку сплачується: 

   а) фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового   

повідомлення - рішення; 

   б) юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 

декларації. 



  12.Податковий обов’язок 

  12.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити 

суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та 

цим Положенням.  

   12.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і 

збором. 

 12.3.Податковий обов’язок є безумовним і першочерговим стосовно 

інших неподаткових обов’язків  платника податків, крім випадків передбачених 

Податковим кодексом України. 

 12.4. Виконання податкового обов’язку може здійснитися платником 

податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового 

агента. 

 12.5. Відповідність за виконання або неналежне виконання податкового 

обов’язку несе платник податків, крім випадків, визначених Податковим 

кодексом України. 

 

Сільський голова                                            В.Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення дев’ятої позачергової сесії 

Великолучківської сільської  ради 

восьмого скликання 

30.06.2021№660 

 

Об’єкти оподаткування Розмір ставок у відсотках до розміру 

мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року, за 1кв.м 

бази оподаткування 

Для фізичних осіб Для 

юридичних 

осіб 

% грн. % Грн

. 

І.Об’єкти житлової нерухомості 

(будівлі,віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки) 

1.1.Житловий фонд 

1.1.1.Житловий будинок (будівля капітального типу, споруджена з дотриманням 

вимог, встановлених 

 законом, іншими нормативно – правовими актами, і призначена для постійного у 

ній проживання. Житлові  

будинки поділяються    на житлові будинки садибного типу та житлові будинки 

квартирного типу 

 різної поверховості. Житловий будинок садибного типу – житловий будинок , 

розташований на окремій  

земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних ( нежитлових 

приміщень) 

 

загальна площа перевищує 120 кв.м. 

0,1 

 

 

 

0,1 

- 

 

 

 

- 

0,

1 

 

 

 

0,

1 

- 

 

 

 

- 

1.1.2.Прибудова до житлового будинку (частина будинку,розташована поза 

контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною 

будинку (або більше) спільну капітальну стіну) 

0,1 - 0,

1 

- 



1.1.3. Квартира (ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та 

придатне    для постійного   у ньому проживання) 

 

Загальна площа перевищує 60 кв.м. 

0,1 

 

 

0,1 

- 

 

 

- 

0,

1 

 

 

0,

1 

- 

 

 

- 

1.1.4.Котедж (одно-, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі 

для постійного та тимчасового проживання з присадибною ділянкою) 

0,1 - 0,

1 

- 

1.1.5. Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах (ізольовані 

помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартирантів) 

0,1 - 0,

1 

- 

1.2 Садовий будинок ( будинок  для літнього (сезонного)  використання, який 

в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного 

обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків) 

0,1 - 0,

1 

- 

1.3.Дачний будинок (житловий будинок для використання протягом року з 

метою позаміського відпочинку) 

0,1 - 0,

1 

- 

ІІ. Об’єкти нежитлової нерухомості 

 (,будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду) 

2.1. Будівлі готельні ( готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани, бари, 

туристичні бази, табори для  

Відпочинку, будівлі відпочинку) 

0,8 - 1,

0 

- 

2.2.Будівлі офісні (адміністративно – побутові будівлі, будівлі для 

конторських та адміністративних цілей) 

0,5 - 0,

5 

- 

2.3. Будівлі торговельні (торгові центри, універмаги, магазини, криті 

ринки, павільйони та зали для ярмарків, їдальні, кафе, закусочні, бази та 

склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі 

 підприємств побутового обслуговування) 

0,8 - 1,

0 

- 

2.4.Гаражі (гаражі (наземні, підземні) та криті автомобільні стоянки) 0,2 - 0,

2 

- 

2.5.Господарські присадибні будівлі ( допоміжні (нежитлові приміщення, 

до яких належать сараї, хліви, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, 

навіси,котельні, бойлерні тощо) 

0 - 1,

0 

 

2.7.  Інші будівлі ( не віднесені до пп.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) 0,5 - 1,

5 

- 

3. За наявності у власності платників податку об’єкта (об’єктів)     



житлової нерухомості, у тому числі 

його частки, що перебувають у власності фізичної чи юридичної особи 

платника податку, загальна площа якого перевищує 300 м. кв. ( для 

квартири та/або 500м.кв. для будинку сума податку збільшується на 

25 000 грн. на рік за кожен   такий об’єкт житлової нерухомості (його 

частки) 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                                                       В.Коштура 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого  скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.Великі Лучки  №661 

Про встановлення ставок земельного податку  на 2022рік 

 

      Відповідно до Податкового кодексу України №2755- VІ від 

02.12.2010р. із мінами та доповненнями, Закону України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

податкової реформи» від 28.12.2014р. №71 –VІІІ, ст. 64 Бюджетного кодексу 

України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», на підставі п.24 ст. 26, п.1 ст.69 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 

сільська рада вирішила: 

          1.Затвердити Положення «Про встановлення ставок земельного 

податку на 2022 рік на території Великолучківської сільської ради» (додаток 

1). 

         2. Встановити з 01.01.2022 року ставку земельного податку за земельні 

ділянки у розмірі  1-го відсотка від їх нормативної грошової оцінки земельні 

ділянки які передано у власність шляхом викупу для здійснення 

підприємницької діяльності і право власності посвідчено право установчими 

документами. 

          2.1. Ставки податку за земельні ділянки державної та комунальної 

форм власності, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановити у 

розмірі 1-го відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

          Ставки податку для сільськогосподарських угідь встановити    у розмірі 

0,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

       2.2. Ставки податку за землі лісогосподарського призначення 

нормативну грошову оцінку яких не проведено встановити в розмірі 0,1 

відсотка. 

          3. Встановити з 01.01.2022 року податок за земельні ділянки зайняті 

житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних 

засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно – 

будівельними, дачно – будівельними та садівницькими       товариствами, 

індивідуальними гаражами, садовими будинками фізичних осіб у розмірі – 

0,03 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

            4. Встановити з 01.01.2022року ставку податку за земельні ділянки, які 

перебувають у постійному користуванні суб’єктів підприємницького 



господарювання (крім державної та комунальної форм власності) ( додаток 

2). 

            5. Секретарю Великолучківської сільської ради Строїн О.Ю.   

оприлюднити рішення на офіційному сайті Великолучківської  сільської 

ради, дошці оголошень та надати примірник рішення з відповідними 

додатками до ГУ ДПС у Закарпатській області. 

           6.На виконання даного рішення, у відповідності до постанови Кабінету 

Міністрів України від 16 лютого 2011р. №106 «Деякі питання ведення обліку 

податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету» ГУ 

ДПС у Закарпатській області забезпечити відповідно до законодавства 

здійснення постійного контролю за правильністю та своєчасністю 

надходження до місцевого бюджету  податку за земельні ділянки, а також 

ведення обліку таких платежів у розрізі платників з метою забезпечення 

повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та 

місцевих бюджетів. 

            7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва ( Мотильчак М.А.)  

 

 

 

Сільський голова                                                                 В.Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення дев’ятої 

позачергової сесії 

Великолучківської сільської  

ради восьмого скликання 

30.06.2021№661 

 

 

Положення  

про встановлення ставок земельного податку на 2022 рік  

на території Великолучківської сільської ради 

     Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку 

яких проведено (незалежно від місця знаходження) на 2022 рік 

встановлюються згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів щодо податкової реформи» від 

28.12.2014р. №71-VІІІ,Бюджетного кодексу України та на підставі п.24 ст.26, 

п.1 ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97 – 

ВР від 21.05.1997р.із змінами та доповненнями. 

     274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову 

оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх 

нормативно грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не більше 

1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

    274,2.Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 

відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки,які 

перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім 

державної та комунальної форми власності) п.9.1 ст.9 Розділ І та ст.215 

Розділу VІ Податкового кодексу України №2755 – VІ від 02.12.2010 року, 

    1.Визначення понять 

    У цьому Положенні поняття вживаються  в такому значенні: 

    1.1.Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову 

оцінку яких проведено. 

    1.2.Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у 

постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та 

комунальної форми власності). 

    2.Платники податку 

    2.1.Власники земельних податків ,земельних часток (паїв); 

     2.2 Землекористувачі. 

    3. Обєкт оподаткування 

    3.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або 

користуванні; 

     3.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності. 

     4. База оподаткування 

     4.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з 

урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до 

встановленого порядку. 

      4.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких 

проведено.  



      5.Пільги із сплати податків. 

      5.1.від сплати податку звільняються: 

      - релігійні організації України, статути (положення) яких 

зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються для 

забезпечення діяльності, передбаченої цими статутами (положеннями).  

      - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок 

коштів державного або місцевого бюджету. 

     6. Ставки податку 

     6.1. Ставка встановлюється у розмірі: 

     - 1 –го відсотка від їх нормативної грошової оцінки земельні 

ділянки які передано у власність шляхом викупу для здійснення 

підприємницької діяльності і право власності посвідчено право установчими 

документами. 

    - 0,03-х відсотків від їх нормативної грошової оцінки земельні 

ділянки зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих 

транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання 

прибутку, гаражно – будівельними, дачно – будівельними та садівницькими 

товариствами, індивідуальними гаражами, садовими будинками фізичних 

осіб. 

   - 0,5 відсотка від нормативної грошової оцінки для 

сільськогосподарських угідь та земель загального користування. 

   - згідно додатку 2 за земельні ділянки, які перебувають у 

постійному користуванні суб’єктів підприємницької діяльності (крім 

державної та комунальної форм власності). 

   - ставки податку   за землі лісогосподарського призначення 

нормативну грошову оцінку яких не проведено встановити в розмірі 0,1 

відсотка. 

      7.Податковий період . 

      1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є 

календарний рік. 

      2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і 

закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та 

організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та /або 

користування на нові земельні ділянки може бути менше 12 місяців.  

     8.Порядок сплати податків. 

     1.Підставою для нарахування земельного податку є дані 

державного земельного кадастру. 

   Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну 

політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 

числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого 

органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, 

необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів  України. 

    2.Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно 

обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого 



поточного року подають відповідному контролюючому органу за 

місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік 

за формою, встановленою у порядку, передбаченою статтею 46 Податкового 

кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. 

Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних 

декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності 

як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про 

розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка 

подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі. 

    3.Платник податку за землю має право подавати щомісяця звітну 

податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової 

декларації  не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних 

днів місяця, що настає за звітним. 

    4.За ново відведенні земельні ділянки або за новоукладеними 

договорами  оренди землі платник плати за землю подає податкову 

декларацію протягом 20 календарних днів  місяця, що настає за звітним. 

    У разі  зміни протягом року об’єкта та /або бази оподаткування 

платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 

календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни. 

    5. Нарахування фізичним особам  сум податку проводиться 

контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного 

року податкове повідомлення - рішення про внесення податку за формою, 

встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу 

України. 

   У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного 

власника до іншого протягом календарного року податок сплачується 

попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, 

в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим 

власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право 

власності. 

    У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного 

власника  до іншого протягом календарного року контролюючий орган 

надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після 

отримання інформації про перехід права власності. 

   6.За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває 

у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок 

нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб: 

    1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній 

сумісній власності кількох осіб, але не поділена  в натурі, або одній з таких 

осіб – власників, визначній  за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; 

    2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля 

перебуває у спільній частковій власності; 

    3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля 

перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі. 

     За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває 

у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується 



кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх 

користуванні, з урахуванням прибудинкової території. 

     7.Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із 

земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно 

до пункту 281.1.статті 281 Податкового Кодексу за земельні ділянки, що 

знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу 

земельних ділянок такої юридичної особи. 

      Такий порядок також поширюється на визначення податкових 

зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, 

які відведені  в порядку, встановленому Законом України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування 

(зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням 

опорно – рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку 

забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, 

та законні представники недієздатних інвалідів або дітей – інвалідів, які 

перевозять інвалідів (дітей – інвалідів) з ураженням опорно – рухового 

апарату. 

   9.Строки сплати за землю 

   1.Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з 

дня виникнення права власності або права користування земельною 

ділянкою. 

   У разі припинення права власності або права користування 

земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період 

перебування землі у власності або користуванні у поточному році. 

  2. Облік фізичних осіб - платників  податку і нарахування 

відповідних сум проводяться щороку до 1 травня. 

  3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у 

податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками 

власниками та землекористувачами  земельних ділянок за 

місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює 

календарному місяцю, щомісяця  протягом 30 календарних днів, що настають 

за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. 

  4.Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у 

податковій декларації, у тому числі за ново відведенні земельні ділянки, 

сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за 

місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює 

календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають 

за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. 

  5.Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня 

вручення податкового повідомлення – рішення. 

  Фізичними особами у   сільській та селищній місцевості земельний 

податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за 

квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції 

встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу.  

   6.При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) 

податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх 

частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних 



підставах з дати державної реєстрації права власності на таку  земельну 

ділянку. 

  7.У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених 

пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та 

землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, 

обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати 

укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору 

оренди будівель (їх частини). 

    8. Власник нежилого приміщення (його частини) у 

багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі 

під такими приміщеннями (їх частинами)з урахуванням пропорційної частки 

прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно. 

10.Податковий обов’язок 

     1.Податкове зобов’язання щодо плати за землю,визначене у 

податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками 

власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням 

земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному 

місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем податкового (звітного) місяця. 

      2. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у 

податковій декларації, у тому числі за ново відведені     земельні ділянки, 

сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за 

місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює 

календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають 

за останнім календарним    днем податкового (звітного) місяця. 

 

 

 

Сільський голова                                                               В.Коштура 
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РІЧНІ РОЗМІРИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ 

ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 

які перебувають у постійному користуванні (власності ) суб’єктів 

господарювання ( крім державної та комунальної форм власності): 

№п/п Код КВЦПЗ Назва  

згідно українського класифікатора 

цільового використання земель 

Розмір 

земельного 

податку 

стосовно 

нормативної 

грошової 

оцінки 

земель (%) 

 розділ підрозділ 

 03  Землі громадської забудови  

1  03.02 Для будівництва та обслуговування 

закладів освіти 

3% 

2  03.03 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я 

та соціальної допомоги 

6% 

3  03.05 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно – 

просвітницького обслуговування 

3% 

4  03.07 Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 

8% 

5  03.08 Для будівництва та обслуговування 

об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів 

громадського харчування 

8% 

6  03.09 Для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно – фінансових 

установ 

12% 

7  03.10 Для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури 

8% 

8  03.11 Для будівництва та обслуговування 

будівель і споруд закладів науки 

6% 

9  03.12 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального 

господарства 

6% 

10  03.13 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів побутового 

6% 



обслуговування 

11  03.15 Для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської 

забудови 

6% 

12 05 05.00 Землі іншого природоохоронного 

призначення 

3% 

 06  Землі оздоровчого призначення  

13  06.01 Для будівництва і обслуговування 

санаторно – оздоровчих закладів 

3% 

14  06.03 Для інших оздоровчих цілей 3% 

15 07  Землі рекреаційного 

призначення 

 

16  07.02 Для будівництва та обслуговування 

об’єктів фізичної культури і спорту 

3% 

 10  Землі водного фонду  

17  10.01 Для експлуатації та догляду за 

водними об’єктами 

3% 

18  10.02 Для облаштування та догляду за 

прибережними захисними смугами 

3% 

19  10.03 Для експлуатації та догляду за 

смугами відведення 

3% 

20  10.07 Для рибогосподарських потреб 3% 

21  10.08 Для культурно – оздоровчих 

потреб рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей 

3% 

 11  Землі промисловості, 

транспорту, зв’язку енергетики, 

оборони та іншого призначення 

 

22  11.02 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості 

10% 

23  11.03 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 

будівельних організацій та 

підприємств 

10% 

24  11.04 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних допоміжних 

будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання 

пари та гарячої води, 

збирання,очищення та 

розподілення води) 

12% 



 12  Землі транспорту  

25  12.4 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього 

господарства 

10% 

 13  Землі зв’язку  

26  13.01 Для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій 

12% 

27  13.03 Для розміщення та експлуатації 

інших технічних засобів зв’язку 

12% 

 14  Землі енергетики  

28  14.1 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій 

12% 

29  14.2 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та передачі 

електричної та теплової енергії 

12% 

30   Земельні ділянки,що не зазначені в 

даному додатку, перебувають в 

постійному користуванні 

(власності), мають державний акт 

на право постійного користування 

(власності), незалежно від 

цільового призначення та 

фактичного використання 

12% 

 

 

Сільський голова                                                                  В.Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого  скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.Великі Лучки  №662 

Про встановлення  розмірів ставок єдиного податку  

для фізичних осіб на  2022рік 

 

      Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (п.п.24 п.1 ст.26), Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Податкового 

кодексу України (пп.12.4.1 п. 12.4 ст. 12, ст.293) з врахуванням пропозицій 

депутатської комісії з питань соціально – економічного, культурного  

розвитку та місцевого бюджету, сільська рада ВИРІШИЛА: 

     1.Встановити з 01 січня 2022 року розмір ставок єдиного податку 

для фізичних осіб: 
 Ставки єдиного податку 

на 2022 рік 

Розмір ставки податку на 

місяць(%) 
Група платників єдиного 

податку 

Види підприємницької 

діяльності 

 (згідно    діючих КВЕД) 

2022р. 

1-група (не можуть 

використовувати найманих 

працівників, граничний обсяг 

доходу за рік 300 000грн.) 

-роздрібний продаж товарів з 

торговельних місць на ринках, 

(згідно діючих КВЕД) та/або 

-- господарська діяльність з 

надання побутових послуг 
населенню (згідно діючих 

КВЕД), а саме: 

1)виготовлення взуття за 

індивідуальним замовленням; 

2) послуги з ремонту взуття; 

3)виготовлення швейних виробів  

за індивідуальним  замовленням; 

4)виготовлення виробів із шкіри 

за індивідуальним замовленням; 

5)виготовлення виробів з хутра за 

індивідуальним замовленням ; 
6)виготовлення спільного одягу 

за індивідуальним замовленням; 

7)виготовлення текстильних 

виробів  та текстильної 

галантереї за індивідуальним 

замовленням; 

8)виготовлення головних уборів 

за індивідуальним замовленням; 

9)додаткові послуги до 

виготовлення виробів за 

індивідуальним замовленням; 

10) послуги з ремонту одягу та 

 

 

 

 

10% від прожиткового 
мінімуму встановленого 

на 01.01.2022р. 



побутових текстильних виробів; 

11)виготовлення та в’язання 

трикотажних виробів за 
індивідуальним замовленням; 

12)послуги з ремонту 

трикотажних виробів; 

13)виготовлення килимів та 

килимових виробів за 

індивідуальним замовленням; 

14)послуги з ремонту та 

реставрації килимів та килимових 

виробів; 

15) виготовлення шкіряних 

галантерейних та дорожніх 

виробів за індивідуальним  
замовленням; 

16) послуги з ремонту шкіряних 

галантерейних та дорожніх 

виробів; 

17)виготовлення меблів за 

індивідуальним замовленням; 

18)послуги з ремонту, реставрації 

та поновлення меблів; 

19)виготовлення теслярських та 

столярних виробів за 

індивідуальним замовленням; 
20)технічне обслуговування та 

ремонт автомобілів, мотоциклів, 

моторолерів і мопедів за 

індивідуальним замовленням; 

21)послуги з ремонту 

радіотелевізійної та іншої аудіо - 

і відеоапаратури; 

22)послуги з ремонту 

електропобутової техніки та 

інших побутових приладів; 

23)послуги з ремонту годинників; 

24)послуги з ремонту 
велосипедів; 

25)послуги з технічного 

обслуговування і ремонту 

музичних інструментів; 

26)виготовлення металовиробів 

за індивідуальним замовленням; 

27)послуги з ремонту інших 

предметів особистого 

користування, домашнього 

вжитку та металовиробів; 

28)виготовлення ювелірних 
виробів за індивідуальним 

замовленням; 

29) послуги з ремонту ювелірних 

виробів; 

30)прокат речей особистого 

користування та побутових 

товарів; 

31) послуги з виконання 

фотороботів; 

32)послуги з оброблення плівок; 

33)послуги з прання, оброблення 

білизни  та інших текстильних  
виробів; 

34)послуги з чищення та 

фарбування 

текстильних,трикотажних і 

хутрових виробів; 



35)вичинка хутрових шкур за 

індивідуальним замовленням; 

36) послуги перукарень; 
37)ритуальні послуги; 

38)послуги,пов’язані з сільським 

та лісовим господарством; 

39)послуги домашньої прислуги; 

40)послуги, пов’язані з 

очищенням та прибиранням 

приміщень за індивідуальним 

замовленням. 

  

2 – група (не можуть 

використовувати найманих 

працівників не більше 10 осіб 

одночасно, граничний обсяг 
доходу за рік 1 500 000грн.) 

-надання послуг, у тому числі 

побутових, платникам єдиного 

податку та/або населенню. 

(згідно діючих КВЕД) 
-виробництво та/або продаж 

товарів  

(згідно діючих КВЕД) 

-діяльність у сфері ресторанного 

господарства. 

(згідно діючих КВЕД) 

 

20% від розміру мінімальної 

заробітної плати встановленої    

на 01.01.2022р. 

 
20% від розміру мінімальної 

заробітної плати встановленої на 

01.01.2022р. 

 

      2. Секретарю Великолучківської сільської ради Строїн О.Ю. 

оприлюднити рішення на офіційному сайті Великолучківської сільської ради, 

дошці оголошень та надати примірник рішення з відповідними додатками до  

ГУ ДПС  у Закарпатській області. 

     3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію 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 

Дев’ята позачергова сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.Великі Лучки  №663 

Про встановлення ставок туристичного збору на території  

Великолучківської  сільської ради на 2022 рік 

 

    Керуючись  статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Закону України від 

23.11.2018р.№2628- VІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення 

адміністрування та перегляд ставок окремих податків і зборів», статті 268 

Податкового кодексу України, сільська рада вирішила: 

1.Встановити ставки туристичного збору на території 

Великолучківської сільської ради на 2022 рік за кожну добу тимчасового 

розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 

268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України, для однієї 

особи за одну добу тимчасового розміщення: 

- для внутрішнього туризму 0,5% від розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

- для в’їзного туризму 5% від розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. 

   Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 

розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 

пунктом 268.5 статті 268 Податкового кодексу України. 

   Платники збору   та податкові агенти визначаються відповідно до 

пунктів  268.2, 268.5 статті 268 Податкового кодексу України. 

   Інші обов’язкові критерії визначаються відповідно до пунктів 

268.6 - 268.7 статті 268 Податкового кодексу України. 

2. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті сільської ради. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного, 

культурного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Мотильчак М.А.)  

 

Сільський голова                                                          В.Коштура 

 

      

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята  позачергова сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.Великі Лучки   №664 
 

Про розроблення схеми санітарної очистки населених пунктів 

Великолучківської сільської ради 

            Керуючись статтею 25, підпунктом 6 пункту «а» статті 30, статтею 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

підпункту 4, пункту 1 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», пункту «б» статті 21 Закону України «Про відходи», Правил 

надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 (зі змінами), 

Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства України від 10. 01. 2006 року № 6 «Про затвердження 

Рекомендацій із розробки схем санітарної очистки населених пунктів», 

Наказу Міністерства з питань житлово – комунального господарства України 

від 30. 07. 2010 року № 259 «Про затвердження правил визначення норм 

надання послуг з вивезення побутових відходів», ДБН Б,2,2-6:2013 «Склад та 

зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», з метою 

впорядкування питань у сфері поводження з відходами, забезпечення 

утримання населених пунктів громади в належному санітарному стані, 

зменшення негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення 

Великолучківська сільська рада  вирішила: 

              1. Розробити Схему санітарної очистки території населених пунктів 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області та норми надання послуг з вивезення побутових відходів. 

           2. Визначити замовником розроблення схеми санітарної очистки 

території населених пунктів Великолучківської сільської ради виконавчий 

комітет Великолучківської сільської ради. 

               3. Схему санітарної очистки території населених пунктів 

Великолучківської сільської ради розробити на розрахунковий термін на 20 

років.   

               4. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради в 

установленому законодавством порядку передбачити кошти в сільському 

бюджеті на розроблення зазначеної в пункті 1 цього рішення документації. 



               5. Голові Великолучківської сільської ради в установленому 

законодавством порядку визначити виконавців та укласти угоду з 

виконавцями послуг щодо розроблення Схеми санітарної очистки та норм 

надання послуг з вивезення побутових відходів. 

               6. Виконавчому комітету Великолучківської сільської ради : 

               6.1. надати вихідні данні для розроблення Схеми санітарної очистки 

населених пунктів територіальної громади з урахуванням існуючої системи 

та для визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів; 

               6.2. розробити завдання на розроблення Схеми санітарної очистки 

населених пунктів територіальної громади та визначення норм надання 

послуг з вивезення побутових відходів. 

               7. Замовнику, виконавцям та комунальному підприємству укласти 

угоду щодо взаємних дій по розробленню Схеми санітарної очистки 

населених пунктів та визначенню норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів. 

               8. Після розроблення зазначеної в пункті 1 рішення документації 

виконавчому комітету сільської ради в установленому порядку погодити її та 

забезпечити проведення громадського обговорення розробленої 

містобудівної документації. 

               9. Після громадського обговорення винести містобудівну 

документацію на розгляд та затвердження на сесію Великолучківської 

сільської ради. 

              10. Контроль покласти   на заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Зозуля І.І. та постійну 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 

Дев’ята позачергова сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.Великі Лучки  №665 

 

Про  затвердження розпорядження сільського голови  

 

Відповідно до пункту 23 до статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія сільської ради вирішила: 

1.  Затвердити розпорядження сільського голови:   

          від 22.06.2021 №57 «Про внесення змін до помісячного розпису 

бюджету Великолучківської сільської ради на 2021 рік». 

 

           2. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну 

комісію  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 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 30.06.2021 с.В.Лучки                      № 666 

 

              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 Ващук Наталії Василівни, мешканки міста Мукачево, вулиця 

___________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Ващук Наталії Василівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Ващук Наталії Василівні у власність земельну 

ділянку площею 0.2136 га. (кадастровий номер 2122781200:10:106:0191), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, 

___________________. 

3. Пропонувати громадянці Ващук Наталії Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                          В. Коштура 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 30.06.2021 с.В.Лучки                      № 667 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

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

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Волошина Олександра Івановича, мешканця села Великі Лучки, 

вулиця  ___________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Волошина Олександра Івановича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Волошину Олександру Івановичу у власність 

земельну ділянку площею 0.1328 га. (кадастровий номер 

2122781200:10:101:0135), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Великі Лучки, ___________________. 

3. Пропонувати громадянину Волошину Олександру Івановичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                          В. Коштура 

 

 

 

 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 30.06.2021 с.В.Лучки                      № 668 

 

              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 Гунда Олени Дмитрівни, мешканки Тячівського району, села 

Грушево, вулиця  ___________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Гунда Олени Дмитрівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Гунда Олені Дмитрівні у власність земельну 

ділянку площею 0.3840 га. (кадастровий номер 2122781200:10:106:0180), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, 

___________________. 

3. Пропонувати громадянці Гунда Олені 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 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 30.06.2021 с.В.Лучки                      № 669 

 

              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 Деркача Владислава Михайловича,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Деркача Владислава Михайловича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Деркачу Владиславу Михайловичу у 

власність земельну ділянку площею 0.3400га. (кадастровий номер 

2122783400:13:000:0022), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Руська Кучава. 

3. Пропонувати громадянину Деркачу 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 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 30.06.2021 с.В.Лучки                      № 670 

 

              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 Деркач Наталії Янівни, мешканки села Руська Кучава, 

___________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Деркач Наталії Янівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Деркач Наталії Янівні у власність земельну 

ділянку площею 0.5816 га. (кадастровий номер 2122783400:13:000:0023), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Руська Кучава. 

3. Пропонувати громадянці Деркач Наталії Янівні 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 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 30.06.2021 с.В.Лучки                      № 671 

 

              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 Логойда Івана Івановича, мешканця села Ракошино, вулиця 

___________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Логойда Івана Івановича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Логойда Івану Івановичу у власність 

земельну ділянку площею 0.2200 га. (кадастровий номер 

2122786800:13:000:0235), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Кайданова, вулиця ___________________. 

3. Пропонувати громадянину Логойда 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 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 30.06.2021 с.В.Лучки                      № 672 

 

              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 Попович Мар’яни Михайлівни, мешканки села Великі Лучки, 

вулиця ___________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Попович Мар’яни Михайлівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Попович Мар’яні Михайлівні у власність 

земельну ділянку площею 0.3550 га. (кадастровий номер 

2122781200:10:103:0332), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Великі Лучки, ___________________. 

3. Пропонувати громадянці Попович Мар’яні 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 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 30.06.2021 с.В.Лучки                      № 673 

 

              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 Шелевер Владислава Михайловича, мешканця села Ракошино, 

вулиця ___________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Шелевер Владислава Михайловича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Шелевер Владиславу Михайловичу у 

власність земельну ділянку площею 0.6951га. (кадастровий номер 

2122786800:14:000:0346), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Руське, вулиця ___________________. 

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 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 674 

 

 

              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 Бабинець Олега 

Петровича, мешканця села Ракошино, вулиця ___________________, сільська 

рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянина Бабинець Олега Петровича для будівництва та обслуговування 

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

2. Передати громадянину Бабинець Олегу Петровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:103:0063), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця               

___________________.                            

 3. Пропонувати громадянину Бабинець Олегу 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 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 675 

 

 

              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 Бабинець Петра 

Ілліча, мешканця села Ракошино, вулиця ___________________, сільська 

рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянина Бабинець Петра Ілліча для будівництва та обслуговування 

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

2. Передати громадянину Бабинець Петру Іллічу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:102:0160), площею 0.1261 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

Мукачівський район, село Ракошино, вулиця ___________________.                            

 3. Пропонувати громадянину Бабинець Петру Іллічу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                                 В. Коштура 

 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 676 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

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

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30, 55 

Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Волошина Івана 

Івановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця ___________________   

сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянина Волошина Івана Івановича для будівництва та обслуговування 

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

2. Передати громадянину Волошину Івану Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:101:0133), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село великі Лучки, вулиця  

___________________.                            

 3. Пропонувати громадянину Волошину 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 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 677 

 

 

              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 Гліба Любові 

Йожефівни, мешканки села Ракошино, вулиця ___________________,   

сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянки Гліба Любові Йожефівни для будівництва та обслуговування 

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

2. Передати громадянці Гліба Любові Йожефівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:103:0178), площею 0.1508 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

Мукачівський район, село Ракошино, вулиця  ___________________.                            

 3. Пропонувати громадянці Гліба Любові Йожефівні 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 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 678 

 

 

              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 Деркач Наталії 

Янівни, мешканки села Руська Кучава, ___________________,   сільська рада 

вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянки Деркач Наталії Янівни для будівництва та обслуговування 

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

2. Передати громадянці Деркач Наталії Янівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:13:000:0018), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

Мукачівський район, село Руська Кучава, ___________________.                            

 3. Пропонувати громадянці Деркач Наталії Янівні 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 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 679 

 

 

              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 Мушак Іванни 

Іванівни, мешканки міста Ужгород, вулиця ___________________,   сільська 

рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянки Мушак Іванни Іванівни для будівництва та обслуговування 

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

2. Передати громадянці Мушак Іванні Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:001:0124), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця  ___________________.                            

 3. Пропонувати громадянці Мушак Іванні 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 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 680 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

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

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30, 55 

Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Решетар Наталії 

Михайлівни, мешканки села Червеньово, ___________________,   сільська 

рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянки Решетар Наталії Михайлівни для будівництва та обслуговування 

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

2. Передати громадянці Решетар Наталії Михайлівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:002:0158), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Червеньово, 

___________________.                            

 3. Пропонувати громадянці Решетар Наталії 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 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 681 

 

 

              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 Шелько Віталія 

Васильовича, мешканця села Ракошино, вулиця ___________________,   

сільська рада вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянина Шелько Віталія Васильовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Шелько Віталію Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0223), площею 

0.0839 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Кайданово, вулиця 

___________________.                            

 3. Пропонувати громадянину Шелько Віталію 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 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 682 

 

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 

Гельниці Наталії Іванівни, мешканки села Кальник, вулиця 

___________________    та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Гельниці Наталії Іванівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.6277 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Кальник, ___________________. 

 

           2. Пропонувати громадянці Гельниці Наталії Іванівні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                                 В. Коштура 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 683 

 

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 

Голода Івана Васильовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця 

___________________     та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Голоду Івану Васильовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1500 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, ___________________. 

 

           2. Пропонувати громадянину Голоду Івану Васильовичу замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                                 В. Коштура 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 684 

 

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 

Керекеш Руслани  Михайлівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця                 

___________________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Керекеш Руслані  Михайлівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.4000 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, ___________________. 

 

           2. Пропонувати громадянці Керекеш Руслані  Михайлівні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                                 В. Коштура 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 685 

 

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 

Кельман Олени Юріївни, мешканки села ______________ та подані 

матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Кельман Олені Юріївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2876 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Червеньово. 

 

           2. Пропонувати громадянці Кельман Олені Юріївні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                                 В. Коштура 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 686 

 

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   

Кость Михайла Андрійовича, мешканця села Кальник, вулиця 

___________________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Кость Михайлу Андрійовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.3986 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Кальник. 

 

           2. Пропонувати громадянину Кость Михайлу Андрійовичу замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                                 В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 687 

 

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 

Коштура Тетяни Юріївни, мешканки села Ракошино, вулиця 

___________________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Коштура Тетяні Юріївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2031га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Кайданово, вулиця ___________________. 

 

           2. Пропонувати громадянці Коштура Тетяні Юріївні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                                 В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 688 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадянки 

Мушак Іванни Іванівни, мешканки міста Ужгород, вулиця 

___________________  та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Мушак Іванні Іванівні  дозвіл на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність: 

- орієнтовною площею 0.1691 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Зняцьово; 

- орієнтовною площею 0.1842 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Зняцьово. 

 

           2. Пропонувати громадянці Мушак Іванні Іванівні замовити в 

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

щодо відведення земельних ділянок у власність, після розгляду яких буде 

прийнято рішення про передачу земельних ділянок у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                                 В. Коштура 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 689 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадянина 

Фенчака Юрія Юрійовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця 

___________________  та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

2. Надати громадянину Фенчаку Юрію Юрійовичу дозвіл на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність: 

- орієнтовною площею 0.1009 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, вулиця ___________________; 

- орієнтовною площею 0.1646 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, ___________________. 

 

           2. Пропонувати громадянину Фенчаку Юрію Юрійовичу замовити в 

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

щодо відведення земельних ділянок у власність, після розгляду яких буде 

прийнято рішення про передачу земельних ділянок у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                                 В. Коштура 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 690 

 

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               

Цибар Ліди Василівни, мешканки села Чопівці, вулиця ___________________ 

та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Цибар Ліді Василівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 0.1615 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Чопівці, 

___________________. 

 

           2. Пропонувати громадянці Цибар Ліді Василівні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                                 В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 691 

 

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   

Лендєл Ярослава Тиберійовича, мешканця села Ракошино, вулиця 

___________________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Лендєл Ярославу Тиберійовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.2000 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Ракошино, ___________________. 

 

           2. Пропонувати громадянину Лендєл Ярославу Тиберійовичу замовити 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                                 В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



  

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 692 

 

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  

Панько Світлани Дмитрівни, мешканки села Чопівці, вулиця 

___________________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Панько Світлані Дмитрівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1864 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Чопівці, ___________________. 

 

           2. Пропонувати громадянці Панько Світлані Дмитрівні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                                 В. Коштура 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 693 

 

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 

Волентир Уляни Василівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця 

___________________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Волентир Уляні Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною 

площею 0.1400 га. для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця 

___________________. 

 

           2. Пропонувати громадянці Волентир Уляні 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. 

           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 надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 694 

 

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 

Лакатош Наталії Вікторівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця  

___________________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Лакатош Наталії Вікторівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною 

площею 0.0500 га. для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця  

___________________. 

 

           2. Пропонувати громадянці Лакатош Наталії Вікторівні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                                 В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 695 

 

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 

Сурмай Лариси Золтанівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця  

___________________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Сурмай Ларисі Золтанівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною 

площею 0.0427 га. для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця  

___________________. 

 

           2. Пропонувати громадянці Сурмай Ларисі Золтанівні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                                 В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                      № 696 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
 

        Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», ст. 12, 22, 81, пунктів 16, 17 розділу Х 

«Перехідних положень» Земельного кодексу України, розглянувши заяви 

громадян про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) за межами населеного пункту,  взамін сертифікатів на 

право на земельні частки (пай), сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянам, власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай), дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості), взамін сертифікатів на право на земельну частку (пай) на 

території Великолучківської сільської ради, за межами населеного пункту 

(згідно з додатком). 

2. Пропонувати громадянам, власникам сертифікатів на право на 

земельну частку (пай), розробити технічні документації із землеустрою щодо 

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

подати на розгляд та затвердження у встановленому порядку на черговій сесії 

сільської ради. 

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

         Сільський голова                                                               В. Коштура 

 

                                                                             



 

                                                                                               ДОДАТОК  

                                                                                               до рішення  

                                                                                  30.06.2021 № 696 

 

СПИСОК 
громадян-власників  сертифікатів  на право  на земельну  частку(пай), яким 

надається дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

сертифікатів на право на земельні частки (пай) на території  Великолучківської   

сільської  ради, за межами населених пунктів  

 
№ 

п/п 
Прізвище, 

ім’я, по-батькові 

Адреса Серія  

сертифіката 

Номер 

сертифіката 

Орієнтовна 

площа, 

га 

1 
Андрейко Оксана 

Дмитрівна 

Закарпатська область, 
Мукачівський район, 

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 
ЗК 

0054735 0,2691 

2 Андрейко Оксана 

Дмитрівна 

Закарпатська область, 

Мукачівський район, 

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054735 0,2406 

3 Андрейко Оксана 

Дмитрівна 

Закарпатська область, 

Мукачівський район, 

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054735 0,1699 

4 Андрейко Оксана 

Дмитрівна 

Закарпатська область, 

Мукачівський район, 

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

ЗК 

0054735 0,1583 

5 Андрейко Оксана 

Дмитрівна 

Закарпатська область, 

Мукачівський район, 

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054735 0,0690 

6 Андрейко Олена 
Дмитрівна 

Закарпатська область, 

Мукачівський район,  

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054832 0,1701 

7 Андрейко Олена 

Дмитрівна 

Закарпатська область, 

Мукачівський район, 

 с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054832 0,1583 

8 Андрейко Олена 

Дмитрівна 

Закарпатська область, 

Мукачівський район,  

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054832 0,0690 

9 Андрейко Олена 

Дмитрівна 

Закарпатська область, 

Мукачівський район,  

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067606 0,1583 

10 Андрейко Олена 

Дмитрівна 

Закарпатська область, 

Мукачівський район,  

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067606 0,0690 

11 
Бабіля Марія 
Михайлівна 

Закарпатська область 
Мукачівський район  

с. Великі Лучки  

 
ЗК 0054203 0,1584 



вул. ____________ 

12 Бакай Богдан 

Богданович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с. Великі Лучки, 

 вул. ____________ 

 

ЗК 
0067303 0,1587 

13 Балог Володимир 

Васильович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н, 

 с.Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054329 0,2592 

14 Балог Володимир 

Васильович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки,  

вул . ____________ 

 

ЗК 
0054329 0,1686 

15 Балог Володимир 

Васильович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  
с.Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054329 0,1151 

16 Балог Володимир 

Васильович 

Закарпатська обл., 
Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки 

 вул. ____________ 

 
ЗК 

0054329 0,0690 

17 Балог Володимир 

Васильович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки 

 вул. ____________ 

 

ЗК 
0067750 0,1696 

18 Балог Володимир 

Васильович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки, 

 вул. ____________ 

 

ЗК 
0067750 0,1502 

19 Балог Володимир 

Васильович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067750 0,0690 

20 Балог Володимир 

Васильович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067750 0,2595 

21 Балог Людмила 

Степанівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки 

 вул. ____________ 

 

ЗК 
0054685 \ 170534 0,0690 

22 Балог Михайло 

Михайлович 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067907 0,1703 

23 Балог Михайло 

Михайлович 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с. Великі Лучки 

 вул. ____________ 

 

ЗК 
0067907 0,0700 

24 

Балог Олена 

Василівна \  

 
Балог Іван 

Васильович 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с. Великі Лучки 

 вул. ____________ 
Закарпатська область, 
Мукачівський район,  

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

 

 
ЗК 

0067990 0,2493 



25 

Балог Олена 

Василівна \  

 

Балог Іван 
Васильович 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с.Великі Лучки  

вул. ____________ 
Закарпатська область, 
Мукачівський район, 

 с. Великі Лучки, 

 вул. ____________ 

 

 

 
ЗК 

0067990 0,2400 

26 

Балог Олена 

Василівна \  

 

Балог Іван 

Васильович 

Закарпатська область 

Мукачівський район 

с.Великі Лучки  

вул. ____________ 

Закарпатська область, 

Мукачівський район, 

 с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

 

 

ЗК 
0067990 0,1698 

27 

Балог Олена 

Василівна \  

 

 

Балог Іван 

Васильович 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с.Великі Лучки  

вул. ____________ 
Закарпатська область, 

Мукачівський район,  

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

 

 

        ЗК 
0067990 0,1507 

28 

Балог Олена 

Василівна \  

 

Балог Іван 

Васильович 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с.Великі Лучки  

вул. ____________ 

Закарпатська область, 

Мукачівський район,  

с. Великі Лучки, 

 вул. ____________ 

 

 

 

       ЗК 
0067990 0,0700 

29 Біркович Ольга 

Іванівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район  
с.Великі Лучки 

 вул. ____________ 

 

ЗК 
0054551 0,0690 

30 Бричка Лідія 

Дмитрівна 

Потавська обл,  
Пирятинський р-н, 

 с. Крячківка,  

вул. ____________ 

 
ЗК 

0054070 0,2402 

31 Бричка Лідія 

Дмитрівна 

Потавська обл,  

Пирятинський р-н,  

с. Крячківка,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054070 0,1946 

32 Бричка Лідія 

Дмитрівна 

Потавська обл,  

Пирятинський р-н, 

 с. Крячківка, 

 вул. ____________ 

 

ЗК 
0054070 0,1700 

33 Бричка Лідія 

Дмитрівна 

Потавська обл,  

Пирятинський р-н,  

с. Крячківка,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054070 0,1149 

34 Бричка Лідія 

Дмитрівна 

Потавська обл,  

Пирятинський р-н,  

с. Крячківка,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054070 0,0690 

35 
Варга Йосип 

Йосипович 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с.Великі Лучки 

 

ЗК 0054060 0,0700 



 вул. ____________ 

36 Василишин Олена 

Василівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки 

 вул. ____________ 

 

ЗК 
0067725 0,2473 

37 Василишин Олена 

Василівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки 

 вул. ____________ 

 

ЗК 
0067725 0,1652 

38 Василишин Олена 

Василівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067725 0,1652 

39 Василишин Олена 

Василівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н, 
 с.Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067725 0,0700 

40 Волошин Надія 

Іванівна 

Закарпатська область 
Мукачівський район 

 с. Великі Лучки 

 вул. ____________ 

 
ЗК 

0054056 0,1149 

41 Габовда Марія 

Андріївна 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054631 0,1515 

42 Газій Ганна 

Дмитрівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с.Великі Лучки 

 вул. ____________ 

 

ЗК 
0054054 0,0700 

43 Газій Тетяна 

Петрівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н.,  

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0034207 0,1714 

44 Голобородова 

Олена Михайлівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки 

 вул. ____________ 

 

ЗК 
0054557 0,2883 

45 Голод Марія 

Іванівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки, 

 вул. ____________ 

 

ЗК 
0054893 0,1583 

46 Гранчак Любов 

Іванівна 

Закарпатська область, 

Мукачівський район, 

 с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК/РН 
0100134 \ 173452 0,0700 

47 
Гунтинович Олена 

Іванівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район 

 с. В.Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0034086 0,1712 

48 Гунтинович Олена 

Іванівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с.Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054773 0,0690 

49 Дідо Алла 

Дмитрівна 

Закарпатська область, 

Мукачівський район,  
с. Страбичово,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054964 0,2405 



50 Дідо Алла 

Дмитрівна 

Закарпатська область, 

Мукачівський район,  

с. Страбичово,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054964 0,1584 

51 Зейкан Василь 

Михайлович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  
 с.Великі Лучки 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100115 0,2612 

52 Зейкан Василь 

Михайлович 

Закарпатська обл., 
Мукачівський р-н,  

 с.Великі Лучки 

вул. ____________ 

 
ЗК 

0100115 0,1712 

53 Зейкан Василь 

Михайлович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

 с.Великі Лучки 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100115 0,1689 

54 Зейкан Василь 

Михайлович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

 с.Великі Лучки 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100115 0,0690 

55 Зейкан Василь 

Михайлович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

 с.Великі Лучки 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100116 0,2611 

56 Зейкан Василь 

Михайлович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

 с.Великі Лучки 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100116 0,1712 

57 Зейкан Василь 
Михайлович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

 с.Великі Лучки 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100116 0,1683 

58 Зейкан Василь 

Михайлович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

 с.Великі Лучки 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100116 0,0690 

59 Керекеш Юрій 

Юрійович 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с. В.Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054521 0,1151 

60 Клим Оксана 

Михайлівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н, 

с. Великі Лучки.,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100084 0,2884 

61 Клим Оксана 

Михайлівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н, 
 с. Великі Лучки.,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054400 0,2884 

62 

Когач Марина 
Юріївна \  

 

Фенинець Максим 

Васильович 

Закарпатська область, 
Мукачівський район, 

 с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

Закарпатська область, 

Мукачівський район,  

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 
 

 

ЗК 
0100131 0,2455 



63 

Когач Марина 

Юріївна \  

 

Фенинець Максим 
Васильович 

Закарпатська область, 

Мукачівський район,  

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

Закарпатська область, 
Мукачівський район,  

с. Великі Лучки, 

 вул. ____________ 

 

 

 
        ЗК 

0100131 0,1697 

64 

Когач Марина 

Юріївна \  

 

Фенинець Максим 

Васильович 

Закарпатська область, 

Мукачівський район,  

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

Закарпатська область, 

Мукачівський район, 

 с. Великі Лучки, 

 вул. ____________ 

 

 

 

ЗК 
0100131 0,1653 

65 

Когач Марина 

Юріївна \  

 

Фенинець Максим 

Васильович 

Закарпатська область, 

Мукачівський район,  

с. Великі Лучки, 

 вул. ____________ 

Закарпатська область, 

Мукачівський район,  

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

 

 

ЗК 
0100131 0,1567 

66 

Когач Марина 

Юріївна \  

 

Фенинець Максим 

Васильович 

Закарпатська область, 

Мукачівський район,  

с. Великі Лучки, вул. 

____________ 

Закарпатська область, 

Мукачівський район, 

 с. Великі Лучки, 

 вул. ____________ 

 

 

 

ЗК 
0100131 0,0700 

67 Кодриш Петро 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  
с.Великі Лучки 

 вул.  ____________ 

 

ЗК 
0067164 0,1577 

68 Козар Іван 

Закарпатська обл., 
Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки 

 вул. ____________ 

 
ЗК 

0054896 0,1200 

69 Козар Юрій 

Іванович 

Закарпатська область 

Мукачівський район 

с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0034054 0,1587 

70 Копич Василь 

Юрійович 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067819 0,1652 

71 Король Михайло 

Юрійович 

Закарпатська область, 

Мукачівський район,  

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067774 0,1652 

72 Король Михайло 

Юрійович 

Закарпатська область, 

Мукачівський район,  

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067774 0,1608 

73 
Король Михайло 

Юрійович 

Закарпатська область, 

Мукачівський район,  

с. Великі Лучки,  

 

ЗК 0067774 0,0690 



вул. ____________ 

74 Кравець Олена 

Дмитрівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н.,  

с.Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054122 0,1472 

75 Кравцов Володимир 

Іванович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н, 

с.Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067943 0,0700 

76 Левдер Ольга 

Дмитрівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

 с.Великі Лучки 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054279 0,1589 

77 Левдер Ольга 

Михайлівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  
с.Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

        ЗК 
0100205 0,2456 

78 Левдер Ольга 

Михайлівна 

Закарпатська обл., 
Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки 

 вул. ____________ 

  
ЗК 

0100205 0,2372 

79 Левдер Ольга 

Михайлівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с. В.Лучки, 

 вул. ____________ 

 

ЗК 
0100205 0,1652 

80 Левдер Ольга 

Михайлівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100205 0,1585 

81 Левдер Ольга 

Михайлівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100205 0,1200 

82 Левдер Ольга 

Михайлівна 

Закарпатська 

обл.,Мукачівський р-н., 

с.Великі Лучки, 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0034046 0,1696 

83 Левдер Ольга 

Михайлівна 

Закарпатська 

обл.,Мукачівський р-н., 

с.Великі Лучки, 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0034046 0,1499 

84 Левдер Ольга 

Михайлівна 

Закарпатська 

обл.,Мукачівський р-н., 

с.Великі Лучки, 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0034046 0,0690 

85 Левкулич Василь 

Васильович 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с.Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067717 0,1200 

86 Лелик Олена 

Михалівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н, 

с.Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054204 0,1160 

87 Лешко Ганна 

Карлівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район 
 с.Великі Лучки 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067636 0,0700 



88 Ліба Наталія 

Василівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с.Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067184 0,1580 

89 

Маркович Любов 

Мигалівна \  

 
Балог Михайло 

Мігальович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н, 
 с.В.Лучки,  

вул. ____________  

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н, 

с.Великі Лучки вул. 
____________ 

 

 
 

ЗК 
0067176 0,1577 

90 Мешко Тетяна 

Василівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067827 0,1589 

91 
Негря Іван Іванович 

Закарпатська область 

Мукачівський район 

 с. Великі Лучки 

 вул. Н.Конституції 87 

 

ЗК 
0054309 0,2437 

92 Незбайло Олена 

Іванівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район 

 c. В.Лучки  

вул. ____________ 

ЗК 

0054513 0,1700 

93 Панас Михайло 

Михайлович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с. В.Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067512 0,1493 

94 Панас Олена 

Йосипівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район 

 с. В.Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054464 0,1472 

95 

Плетньов Іван 

Іванович \  

 
Ковач Мар'яна 

Іванівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с. Великі Лучки  

вул. ____________  

Закарпатська область 
Мукачівський район 

 с. В.Лучки  

вулиця  ____________ 

 

 

 
         ЗК 

0054603 0,1653 

96 Рапинець Марія 

Юріївна 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054482 0,1472 

97 Русінка Василь 

Васильович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с. В.Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067738 0,1652 

98 

Рапинець Василь 

Васильович \  

 

Рапинець Ольга 
Іванівна \  

 

Левдер Тетяна 

Василівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с. Великі Лучки 

 вул. ____________ 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

 

 

 

 

       ЗК 
0054195 0,2866 



99 Русінка Наталія 

Іванівна 

Закарпатська обл., 

м.Мукачево,  

вул. ____________ 

 

 

ЗК 
0054912 0,1160 

100 Скиба Раїса 

Дмитрівна 

Закарпатська 

обл.,Мукачівський р-н., 
с.Великі Лучки, 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100284 0,2399 

101 Сукачева Наталка 

Михайлівна 

Закарпатська область 
Мукачівський район  

с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

 
ЗК 

0067851 0,2343 

102 Сукачева Наталка 

Михайлівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067850 0,0700 

103 Татинець Ірен 

Ласлівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054520 0,3276 

104 Теличка Степан 

Степанович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н, 

 с.Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0034164 0,1159 

105 Товтин Олена 

Іванівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

 с.Великі Лучки 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100061 0,2664 

106 Товтин Олена 
Іванівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

 с.Великі Лучки 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100061 0,2596 

107 Товтин Олена 

Іванівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

 с.Великі Лучки 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100061 0,1685 

108 Товтин Олена 

Іванівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

 с.Великі Лучки 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100061 0,0690 

109 Фенчак Янош 

Деметерович 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с. В.Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054002 0,1599 

110 Хома Наталія 

Іванівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район 
 с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0054452 0,1702 

111 Хома Олена 

Юріївна 

Закарпатська область 
Мукачівський район  

с. Великі Лучки 

 вул. ____________ 

 
ЗК 

0067964 0,1200 

112 Хома Сергій 

Іванович 

Закарпатська обл, 

Мукачівський р-н,  

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0118080 0,1567 

113 
Цап Марія 

Михайлівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н, 

 с.Великі Лучки,  

 

ЗК 0054715 0,1586 



вул. ____________ 

114 Цап Марія 

Михайлівна 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с.Великі Лучки,  

вул. ____________ 

ЗК 

0100100 0,1585 

115 Цап Ольга 

 Юріївна 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с.Великі Лучки   вул. 

____________ 

 

ЗК/РН 
0034212 / 170815 0,1712 

116 Циганок Марія 

Іванівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067491 0,1581 

117 Черниш Світлана 

Іванівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район 
 с.Великі Лучки 

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100079 0,1577 

118 Шваб Марія 

Петрівна 

Закарпатська область 
Мукачівський район  

с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

 
ЗК 

0067613 0,1652 

119 Шваб Марія 

Петрівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район 

 с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0067613 0,0700 

120 Шелько Марія 

Петрівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район  

с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

ЗК 
0100012 0,1589 

 

 

 

      Секретар ради                                                                          І. Гамович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

               

                                                                                    

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                     № 697 

Про затвердження проєкту землеустрою та надання земельної 

ділянки в оренду ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії 

           Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 76, 93, 120, 123, 124 

Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», 

розглянувши заяву ПрАТ «Закарпаттяобленерго» про затвердження проектів 

землеустрою та надання земельних ділянок в оренду для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, площею 0,0042 га, кадастровий номер 

2122786800:10:103:0165, для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (КВЦПЗ14.02), на якій розміщено ЗТП-112,  що знаходиться за 

адресою: вулиця Кольки, 2А, село Ракошино, Мукачівського району, 

Закарпатської області. 

        2.  Надати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у користування на умовах 

оренди терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 0,0042 

га, кадастровий номер 2122786800:10:103:0165, для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (КВЦПЗ14.02), на якій розміщено ЗТП-112,  

що знаходиться за адресою: вулиця Кольки, 2А, село Ракошино, 

Мукачівського району, Закарпатської області. 

      3. Встановити розмір орендної плати на рівні 10% від нормативної 

грошової оцінки. 

      4. Власнику нерухомого майна, зазначеному в пункті 2 даного рішення, 

укласти з Великолучківською сільською радою договір оренди землі та 

провести його державну реєстрацію. 

       5.  В зв’язку з відсутністю земельного сервітуту користування, під’їзду 

до земельних ділянок і майна на них, пропонувати ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» погоджувати під’їзд  до земельних ділянок і майна на 

них через суміжні земельні ділянки із власниками суміжних ділянок 

(землекористувачами). 



       6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 

    Сільський голова                                                            В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

       

                                                                                            

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                     № 698 

Про затвердження проєкту землеустрою та надання земельної 

ділянки в оренду ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії 

 

           Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 76, 93, 120, 123, 124 

Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», 

розглянувши заяву ПрАТ «Закарпаттяобленерго» про затвердження проектів 

землеустрою та надання земельних ділянок в оренду для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії, сільська рада вирішила: 

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії, що розміщені за адресою: за межами населених пунктів на території 

Великолучківської сільської ради (колишня Ракошинська сільська рада) 

Мукачівського району, Закарпатської області: 

   - площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:102:0279 (опора 

№144 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №107); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:102:0280 (опора 

№141 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №107);  

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:102:0278 (опора 

№139 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №107); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:104:0140 (опора 

№132 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №107); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:104:0141 (опора 

№131 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №107); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:104:0142 (опора 

№130 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №107). 

        2.  Надати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у користування на умовах 

оренди терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельні ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії, що розміщені за адресою: 

за межами населених пунктів на території Великолучківської сільської ради 



(колишня Ракошинська сільська рада) Мукачівського району, Закарпатської 

області: 

   - площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:102:0279 (опора 

№144 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №107); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:102:0280 (опора 

№141 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №107);  

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:102:0278 (опора 

№139 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №107); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:104:0140 (опора 

№132 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №107); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:104:0141 (опора 

№131 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №107); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:104:0142 (опора 

№130 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №107). 

      3. Встановити розмір орендної плати на рівні 10% від нормативної 

грошової оцінки. 

      4. Власнику нерухомого майна, зазначеному в пункті 2 даного рішення, 

укласти з Великолучківською сільською радою договір оренди землі та 

провести його державну реєстрацію. 

       5.  В зв’язку з відсутністю земельного сервітуту користування, під’їзду 

до земельних ділянок і майна на них, пропонувати ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» погоджувати під’їзд  до земельних ділянок і майна на 

них через суміжні земельні ділянки із власниками суміжних ділянок 

(землекористувачами). 

       6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 

    Сільський голова                                                            В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          

                                                                                         

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                     № 699 

 

Про затвердження проєкту землеустрою та надання земельної 

ділянки в оренду ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії 

 

           Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 76, 93, 120, 123, 124 

Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», 

розглянувши заяву ПрАТ «Закарпаттяобленерго» про затвердження проектів 

землеустрою та надання земельних ділянкок в оренду для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд, об’єктів передачі електричної та теплової енергії, що 

розміщені за адресою: за межами населених пунктів на території 

Великолучківської сільської ради (колишня Ракошинська сільська рада) 

Мукачівського району, Закарпатської області: 

   - площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:102:0273 (опора 

№108 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:102:0274 (опора 

№107 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109);  

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:102:0275 (опора 

№105 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:102:0276 (опора 

№104 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:102:0277 (опора 

№103 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:103:0174 (опора 

№100 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:104:0137 (опора 

№96 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:104:0139 (опора 

№95 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109); 



- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:104:0138 (опора 

№94 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109). 

        2.  Надати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у користування на умовах 

оренди терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельні ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії, що розміщені за адресою: 

за межами населених пунктів на території Великолучківської сільської ради 

(колишня Ракошинська сільська рада) Мукачівського району, Закарпатської 

області: 

   - площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:102:0273 (опора 

№108 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:102:0274 (опора 

№107 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109);  

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:102:0275 (опора 

№105 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:102:0276 (опора 

№104 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:102:0277 (опора 

№103 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:103:0174 (опора 

№100 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:104:0137 (опора 

№96 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:104:0139 (опора 

№95 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109); 

- площею 0,0007 га, кадастровий номер 2122786800:02:104:0138 (опора 

№94 ЛЕП 110 кВ «Ужгород-Мукачево №109). 

      3. Встановити розмір орендної плати на рівні 10% від нормативної 

грошової оцінки. 

      4. Власнику нерухомого майна, зазначеному в пункті 2 даного рішення, 

укласти з Великолучківською сільською радою договір оренди землі та 

провести його державну реєстрацію. 

       5.  В зв’язку з відсутністю земельного сервітуту користування, під’їзду 

до земельних ділянок і майна на них, пропонувати ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» погоджувати під’їзд  до земельних ділянок і майна на 

них через суміжні земельні ділянки із власниками суміжних ділянок 

(землекористувачами). 

       6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

    Сільський голова                                                            В. Коштура 

 

 

 

 



 

 

 

       

                                                                                            

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                     № 700 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови  з метою передачі в оренду 

 

              Керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 186 Земельного Кодексу України,          

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 

заяву Голода Юрія Васильовича, мешканця вулиці ____________, села 

Великі Лучки про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови з метою передачі їх в оренду та подані 

документи, сільська рада вирішила: 
 

          1. Надати громадянину Голоду Юрію Васильовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

орієнтовною площею 0.2700 га за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село  Великі Лучки, вулиця ____________.  

          2.  Рекомендувати громадянину Голоду Юрію Васильовичу звернутися  

до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

          3. Після виготовлення проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки подати на розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

          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 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                     № 701 

 

 

             Сільський голова                                                                  В. Коштура 

 

 

 

 

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

 земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

 

          Розглянувши заяву  громадянина Буглина Івана Івановича щодо викупу 

орендованої земельної ділянки, відповідно до ст. ст. 12, 122, 127, 128 

Земельного кодексу України, ст. 9  Закону України  «Про оренду землі», 

ст.ст. 5, 21 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0.0345га 

(кадастровий номер 2122783400:10:101:0083), за адресою:  Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Кальник, вул. ____________, для 

будівництва та обслуговування будівель закладів побутового 

обслуговування                (код КВЦПЗ 03.13) під об’єктом нерухомого майна, 

що перебуває у власності громадянина Буглина Івана Івановича. 
 

2. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної в 

п.1 цього рішення, подати на розгляд сесії Великолучківської сільської ради 

для прийняття остаточного рішення щодо продажу  Буглина Івану Івановичу 

вказаної земельної ділянки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 



                                                                                                   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки                     № 702 

 

              Сільський голова                                                           В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про  внесення змін в рішення сесії Великолучківської сільської ради 

12.03.2021 №368 

              Керуючись п.15 ч.1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розглянувши заяву Марчішак Валентини 

Юріївни, мешканки ____________ про внесення змін рішення сесії від 

12.03.2021 №368 та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

1. Внести зміни в п.1 рішення Великолучківської сільської ради 

від 12.03.2021 №368 та викласти його в наступній редакції: 

«1.  Встановити та погодити межі земельної ділянки Марчішак В.Ю. 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с. Великі Лучки, вул.____________ площею 

0,0705 га. із суміжним землекористувачем земельної ділянки гр. Рубіш М. 

мешканки      с. Великі Лучки вулиця ____________, згідно геодезичної 

зйомки, розробленої ТОВ «Трегер» та  технічної документації, по 

слідуючим обмірам: 

Від Б до В (т.2-3)-3.13м., (точ.3-4)-21.37м, (точ.4-5)-5.13м., (точ.5-6)-

8.60м., (точ.6-7)-6.45м., (точ.7-8)-8.06м., (точ.8-9)-7.96м.» 

 

           2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (Шимон В.В.). 

 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки   №  703  

 

           Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, статтями 12, та пункту 12, 158 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву Глеба Світлани Гаврилівни та  подані матеріали, 

беручи до уваги рекомендації  комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою,  сільська рада 

вирішила:  

         1. Затвердити акт №1 постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

Великолучківської сільської ради від 29.06.2021 року про погодження межі 

земельної ділянки. 

          2. Встановити та погодити межі земельної ділянки між 

дворогосподарством гр. Глеба С.Г. та службою автодоріг в Закарпатській 

області по вулиці ____________ в селі Кайданово згідно геодезичної зйомки 

ФОП Пренделович Руслан Йосипович по технічній документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0.1441га., за адресою село Кайданово вулиця 

____________, а саме від В до Г(т.5-т.6) -23.84м. 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 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  встановлення і погодження меж земельної ділянки 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки   №  704  

 

           Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, статтями 12, та пункту 12, 158 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву Хаван Ганни Василівни та  подані матеріали,  

беручи до уваги рекомендації  комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада 

вирішила:  

         1. Затвердити акт №2 постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

Великолучківської сільської ради від 29.06.2021 року про погодження межі 

земельної ділянки. 

          2. Встановити та погодити межі земельної ділянки між 

дворогосподарством Хаван Г.В. та службою автодоріг в Закарпатській 

області по вулиці ____________ в селі Кайданово згідно геодезичної зйомки                              

ФОП Пелих С.Й. по технічній документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0.2385га., за адресою село Кайданово вулиця ____________, а саме                                                 

від А до Б (т.1-т.2) – 15.61м. 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 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  встановлення і погодження меж земельної ділянки 



   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки   №  705  

 

           Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, статтями 12, та пункту 12, 158 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву Хома Ярослава  Івановича та  подані матеріали,  

беручи до уваги рекомендації  комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада 

вирішила:  

           1. Затвердити  акт №4 постійної земельної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

Великолучківської сільської ради від 29.06.2021 року про погодження межі 

земельної ділянки.  

      2. Встановити та погодити межу між земельними ділянками                                  

гр. Хома Я.І., меш. села Великі Лучки, вулиця ____________ та Янцо В.І., 

меш. села Великі Лучки, вулиця ____________, по проекту  землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі для 

ведення особистого селянського господарства виготовленої ФОП Пелих С.Й., 

площею 0.0228га., за адресою: село Великі Лучки, вулиця ____________,                                      

а саме: від Б до В (т.2-т.3)-12.24м. 

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

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  встановлення і погодження меж земельної ділянки 



   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки   №  706  

 

           Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, статтями 12, та пункту 12, 158 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву Стеблак Марії Юріївни та  подані матеріали,  

беручи до уваги рекомендації  комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада 

вирішила:  

           1. Затвердити  акт №5 постійної земельної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

Великолучківської сільської ради від 29.06.2021 року про погодження межі 

земельної ділянки.  

      2. Встановити та погодити суміжну межу земельної ділянки між 

дворогосподарством Стеблак М.Ю., меш. села Великі Лучки, вулиця 

____________ та Балог М.І., меш. села Великі Лучки,  вулиця ____________ 

по технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

виготовленої ТОВ «Трегер», площею 0.1884га., за адресою село Великі      

Лучки, вулиця ____________, а саме: від А до Г (т.1-т.17)-32.84м,    (т.17-

т.16)-6.90м., (т.16-т.15)-96.46м., (т.15-т.145)-19.27м. 

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

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  встановлення і погодження меж земельної ділянки 



   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки   №  707  

 

           Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, статтями 12, та пункту 12, 158 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву Габовда Юрія Юрійовича та  подані матеріали,  

беручи до уваги рекомендації  комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада 

вирішила:  

           1. Затвердити  акт №6 постійної земельної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

Великолучківської сільської ради від 29.06.2021 року про погодження межі 

земельної ділянки.  

      2. Встановити та погодити суміжну межу земельної ділянки між 

дворогосподарством Габовда Ю.Ю., мешканця села Великі Лучки, вулиця 

____________ та Фіногеновою О.В., мешканкою села Великі Лучки,  вулиця 

____________ по технічній документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

виготовленої згідно Державного акту на право приватної власності                 

серії І-ЗК № 023741, ТзОВ «Зодчий і К», площею 0.2500га., за адресою: село 

Великі Лучки вулиця ____________, а саме: від Г до Д (т.13-т.14)-7.49м.,             

(т.14-т.15)-29.93м.,  від Е до Є (т.21-т.22)-13.85м., (т.22-т.23)-5.77м.                

(т.23-24)-15.75м., (т.24-т.25)-11.55м., (т.25-26)-,0.19м. 

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

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  встановлення і погодження меж земельної ділянки 



 

 

  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

30.06.2021 с.В.Лучки   №  708  

 

           Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, статтями 12, та пункту 12, 158 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву Тризно Анжели Антонівни та  подані матеріали,  

беручи до уваги рекомендації  комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада 

вирішила:  

           1. Затвердити  акт №3 постійної земельної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

Великолучківської сільської ради від 29.06.2021 року про погодження межі 

земельної ділянки.  

      2. Встановити та погодити суміжну межу земельної ділянки між 

дворогосподарством Тризно А.А., мешканки села Великі Лучки, вулиця  

____________ та Фенчак І.І., меш. села Великі Лучки,  вулиця ____________, 

по технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

виготовленої ТОВ «Трегер», площею 0.2500га., за адресою: село Великі 

Лучки вулиця ____________, а саме: (т.2-т.3)- 4.676м., (т.3-т.4) – 20.74м.,  

(т.4-т.5)-9.51м.,             (т.5-т.6)-9.37м., (т.6-т.7)-95.35м., (т.7-т.8)-6.25м, (т.8-

т.9)-27.26м. 

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

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  встановлення і погодження меж земельної ділянки 


	Р І Ш Е Н Н Я
	Р І Ш Е Н Н Я (1)
	Р І Ш Е Н Н Я (2)
	Р І Ш Е Н Н Я (3)
	Р І Ш Е Н Н Я (4)
	Р І Ш Е Н Н Я (5)
	Р І Ш Е Н Н Я (6)
	Р І Ш Е Н Н Я (7)
	Р І Ш Е Н Н Я (8)
	Р І Ш Е Н Н Я (9)
	Р І Ш Е Н Н Я (10)
	Р І Ш Е Н Н Я (11)
	Р І Ш Е Н Н Я (12)
	Р І Ш Е Н Н Я (13)
	Р І Ш Е Н Н Я (14)
	Р І Ш Е Н Н Я (15)
	Р І Ш Е Н Н Я (16)
	Р І Ш Е Н Н Я (17)
	Р І Ш Е Н Н Я (18)
	Р І Ш Е Н Н Я (19)
	Р І Ш Е Н Н Я (20)
	Р І Ш Е Н Н Я (21)
	Р І Ш Е Н Н Я (22)
	Р І Ш Е Н Н Я (23)
	Р І Ш Е Н Н Я (24)
	Р І Ш Е Н Н Я (25)
	Р І Ш Е Н Н Я (26)
	Р І Ш Е Н Н Я (27)
	Р І Ш Е Н Н Я (28)
	Р І Ш Е Н Н Я (29)
	Р І Ш Е Н Н Я (30)
	Р І Ш Е Н Н Я (31)
	Р І Ш Е Н Н Я (32)
	Р І Ш Е Н Н Я (33)
	Р І Ш Е Н Н Я (34)
	Р І Ш Е Н Н Я (35)
	Р І Ш Е Н Н Я (36)
	Р І Ш Е Н Н Я (37)
	Р І Ш Е Н Н Я (38)
	Р І Ш Е Н Н Я (39)
	Р І Ш Е Н Н Я (40)
	Р І Ш Е Н Н Я (41)
	Р І Ш Е Н Н Я (42)
	Р І Ш Е Н Н Я (43)
	Р І Ш Е Н Н Я (44)
	Р І Ш Е Н Н Я (45)
	Р І Ш Е Н Н Я (46)
	Р І Ш Е Н Н Я (47)

