
 
 УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

VIIІ   СЕСІЯ     VII  СКЛИКАННЯ 

                                                                                                  

РІШЕННЯ № 914 
 

27.02.2018     м. Хуст 
 

Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність 

громадянам 
 

 Розглянувши заяви громадян та матеріали технічних документацій, погоджені 

відповідними службами, керуючись ст. 12, 40, 122, 186 Земельного Кодексу 

України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. 144 Конституції України, пп. 34 п.1 ст. 

26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Рішення 

№528 VІ сесії VII скликання від 24.02.2017 р. «Про затвердження Плану зонування 

території м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне Хустської міської ради 

Закарпатської області» та висновок постійної депутатської комісії з питань 

землекористування та охорони навколишнього середовища, керуючись інтересами 

територіальної громади, сесія міської ради  

 

в и р і ш и л а :  

 

1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) наступним 

громадянам: 

1.1. Якобишин Івану Миколайовичу (ідентифікаційний номер 1813016551), 

мешканцю м. Хуст, с. Зарічне, вул. Зарічна, 30 «а» на земельну ділянку площею 

0,0964 га кадастровий №2110800000:02:001:0024 в м. Хуст, с. Зарічне по вул. 

Зарічна, №43 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.2. Сура Миколі Миколайовичу (ідентифікаційний номер 2007916178), 

мешканцю м. Хуст, вул. Тичини, №16 на земельну ділянку площею 0,0592 га 

кадастровий №2110800000:01:060:0146 в м. Хуст по вул. Тичини, №16 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.3. Гінцяк Елвісу Йосиповичу (ідентифікаційний номер 3050708435), 

мешканцю м. Хуст, вул. Жайворонкова, №35 на земельну ділянку площею 0,0600 

га кадастровий №2110800000:01:016:0115 в м. Хуст по вул. Жайворонкова, №35 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 



1.4. Бучок Марії Федорівні (ідентифікаційний номер 1721503360), мешканці 

м. Хуст, вул. президента Грушевського М., №47 (вул. Перемоги, 47) на земельну 

ділянку площею 0,1000 га кадастровий №2110800000:01:055:0132 в м. Хуст по вул. 

президента Грушевського М., №47 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.5. Лях Івану Юрійовичу (ідентифікаційний номер 1778218914), мешканцю 

м. Хуст, вул. Сливова, №23 на земельну ділянку площею 0,1000 га кадастровий 

№2110800000:01:040:0079 в м. Хуст по вул. Сливова, №23 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 

ділянки); 

1.6. Кнауер Михайлу Карловичу (ідентифікаційний номер 2082322819), 

мешканцю м. Хуст, вул. М. Колодзінського, №18, кв. 2 (вул. Цемпера Поспішила, 

№18, кв. 2) на земельну ділянку площею 0,1000 га кадастровий 

№2110800000:01:016:0114 в м. Хуст по вул. М. Колодзінського, №18 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.7. Остапчук Ганні Йосипівні (ідентифікаційний номер 2593812440), 

мешканці м. Хуст, с. Чертіж, вул. В. Івасюка, №61 на земельну ділянку площею 

0,0922 га кадастровий №2110800000:03:001:0169 в м. Хуст, с. Чертіж,  по вул. В. 

Івасюка, №61 «а» для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.8. Сидор Михайлу Івановичу (ідентифікаційний номер 2512518719), 

мешканцю м. Хуст, вул. Садова, №26 «б» на земельну ділянку площею 0,0739 га 

кадастровий №2110800000:01:074:0150 в м. Хуст по вул. Садова, №26 «б» для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.9. Лутак Михайлу Михайловичу (ідентифікаційний номер 2358102814), 

мешканцю м. Хуст, вул. президента Грушевського М., №100 на земельну ділянку 

площею 0,0609 га кадастровий №2110800000:01:055:0133 в м. Хуст по вул. 

президента Грушевського М., №100 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.10. Ільницькому Богдану Михайловичу (ідентифікаційний номер 

1972606295), мешканцю м. Хуст, вул. Тимка, №1 на земельну ділянку площею 

0,0538 га кадастровий №2110800000:01:052:0086 в м. Хуст по вул. Тимка, №1 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.11. Пилип Михайлу Олександровичу (ідентифікаційний номер 2134003873), 

мешканцю м. Хуст, вул. Вітрова, №33 на земельну ділянку площею 0,0618 га 

кадастровий №2110800000:01:014:0235 в м. Хуст по вул. Вітрова, №33 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.12. Ковач Ганні Іванівні (ідентифікаційний номер 1691713340), мешканці м. 

Хуст, вул. Пилипа Орлика, №59 на земельну ділянку площею 0,0244 га 

кадастровий №2110800000:01:014:0233 в м. Хуст по вул. Пилипа Орлика, №59 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.13. Антонюк Ларисі Федорівні (ідентифікаційний номер 3043001884), 

мешканці м. Хуст, вул. Пилипа Орлика, №59 «а», кв. 2 (вул. Патакі) на земельну 

ділянку площею 0,0600 га кадастровий №2110800000:01:014:0234 в м. Хуст по вул. 



Пилипа Орлика, №59 «а» для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.14. Баник Михайлу Йосиповичу (ідентифікаційний номер 2513407953), 

мешканцю м. Хуст, вул. Тімірязєва, №46 на земельну ділянку площею 0,0670 га 

кадастровий №2110800000:01:014:0236 в м. Хуст по вул. Тімірязєва, №46 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.15. Криванич Оксані Дмитрівні (ідентифікаційний номер 2486618323), 

мешканці м. Хуст, вул. Довженка, №9 на земельну ділянку площею 0,0501 га 

кадастровий №2110800000:01:033:0092 в м. Хуст по вул. Довженка, №9 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.16. Губалю Юрію Івановичу (ідентифікаційний номер 3304419573), 

мешканцю с. Осава, вул. Будьонного, №21 на земельну ділянку площею 0,1000 га 

кадастровий №2110800000:04:001:0189 в м. Хуст, с. Кіреші, по вул. Чендея Івана, 

№174 «а» для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.17. Величко Василю Васильовичу, (ідентифікаційний номер 2586417736), 

мешканцю м. Хуст, вул. Пирогова, №57 на земельну ділянку площею 0,0919 га 

кадастровий №2110800000:01:024:0106 в м. Хуст по вул. Пирогова, №57 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.18. Бідюк Ользі Йосипівні, (ідентифікаційний номер 2462115041), мешканці 

м. Хуст, вул. М.Грушевського, №72 на земельну ділянку площею 0,0713 га 

кадастровий №2110800000:01:055:0136 в м. Хуст по вул. М.Грушевського, №72 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.19. Продан Йосипу Івановичу, (ідентифікаційний номер 2155130292), 

мешканцю м. Рогатин, вул. Крип’якевича, №9 на земельну ділянку площею 0,1000 

га кадастровий №2110800000:02:001:0022 в с. Зарічне по вул. Зарічна, №43 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки). 

2. Громадянам, перерахованим в п.1 даного рішення передати у власність 

земельні ділянки. 

3. Вказати громадянам, перерахованим в п.1 даного рішення, що приступати 

до використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), 

одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації 

забороняється. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В. КАЩУК 
 


