
 УКРАЇНА
 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 VIII  СЕСІЯ    VII  СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ 

РІШЕННЯ  №
____.2018  м. Хуст

Про затвердження проектів землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  та  передачу  у
власність громадянам

Розглянувши  заяви  громадян  та  проекти  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок, погоджені у відповідності до чинного законодавства, Витяг із
Державного  земельного  кадастру,  затверджену  містобудівну  документацію
(детальний план території, план зонування м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне
Хустської  міської  ради  Закарпатської  області),  враховуючи  висновки  постійної
депутатської  комісії  з  питань  землекористування  та  охорони  навколишнього
середовища, керуючись ст. 12, 33, 40, 118, 120, 186 Земельного Кодексу України,
ст.  50  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»,  керуючись  інтересами
територіальної громади, сесія міської ради 

                           в и р і ш и л а :

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок:
1.1.  Ерфан Юрію  Михайловичу  (ідентифікаційний  номер  3298013697),

мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Висока,  16  на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий №2110800000:01:070:0081 в м. Хуст, вул. Велика, 62 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.2.  Олексик Роману  Михайловичу  (ідентифікаційний  номер  3319610752),
мешканцю с. Кіреші, вул. Верхні Кіреші, 27  на земельну ділянку площею 0,0648 га
кадастровий  №2110800000:01:063:0041 в  м.  Хуст,  вул.  Новаторська,  10  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.3. Гербей Марині Юріївні (ідентифікаційний номер 3115409509), мешканці
с. Кіреші, вул. Кірешська, 17 А на земельну ділянку площею 0,0648 га кадастровий
№2110800000:01:063:0040 в  м.  Хуст,  вул.  Демократична,  9 для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.4. Вовчук Марії Василівні (ідентифікаційний номер 1725203349) та Вовчук
Олександру Олександровичу (ідентифікаційний номер 2758218711) мешканцям м.
Хуст,  вул.  Керамічна,  60 на  земельну  ділянку  площею  0,0381  га  кадастровий
№2110800000:01:024:0108 в  м.  Хуст,  вул.  Керамічна,  60  для  будівництва  та



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.5.  Бордей Павлу  Олександровичу  (ідентифікаційний  номер  3023300093),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Маркуша,  37 на  земельну  ділянку  площею  0,0808  га
кадастровий №2110800000:01:071:0155  в м. Хуст, вул. Велика, 43  для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.6. Сливка Олександру Михайловичу (ідентифікаційний номер 2912201390),
мешканцю м. Хуст, вул.  Кирила і Мефодія, 21 «а» на земельну ділянку площею
0,0648 га кадастровий №2110800000:01:063:0030 в м. Хуст, вул.  Європейська,  33
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);

1.7.  Боднар Єлизаветі  Юріївні  (ідентифікаційний  номер  3206902803),
мешканці м. Хуст, вул.  Островського, 109 на земельну ділянку площею 0,0630 га
кадастровий  №2110800000:01:070:0073 в  м.  Хуст  по  вул.  Велика,  101  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.8.  Пилип Василю  Васильовичу  (ідентифікаційний  номер  3255211311),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Патакі,  33 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий №2110800000:01:071:0156 в м. Хуст, вул. Єднання, 22 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.9.  Калинич Родіону Миколайовичу (ідентифікаційний номер  3535900394),
мешканцю м.  Хуст,  вул.  Карпатської  Січі,  буд.  19,  кв.  27 на  земельну  ділянку
площею  0,0630  га  кадастровий  №2110800000:01:067:0141 в  м.  Хуст,   вул.
Шептицького,  4 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.10.  Симканич Віталію Васильовичу (ідентифікаційний номер 3184306990),
мешканцю м. Хуст, вул.  Степана Папа, 14 на земельну ділянку площею 0,0630 га
кадастровий №2110800000:01:070:0055 в  м.  Хуст,  вул.  Панаса  Мирного,  74 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.11. Зозулич Єві Йосипівні (ідентифікаційний номер 3172207588), мешканці
м. Хуст,  вул.  Рильського,  2 на земельну ділянку площею 0,0630 га кадастровий
№2110800000:01:070:0056 в м. Хуст, вул.  Панаса Мирного,  35 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.12.  Перец Вікторії  Миронівні  (ідентифікаційний  номер  3538100184),
мешканці м. Хуст, вул. Коцюбинського, 40 на земельну ділянку площею 0,0648 га
кадастровий  №2110800000:01:064:0005 в  м.  Хуст  по  вул.  Світла,  35 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.13.  Антонюк Богдану Богдановичу (ідентифікаційний номер  2930800552),
мешканцю м. Хуст, вул.  Будівельників, буд. 1, кв. 3 на земельну ділянку площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0061 в м.  Хуст,  вул.  Патона,  56 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.14.  Попович Тетяні  Іванівні  (ідентифікаційний  номер  2930800464),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Жайворонкова,  буд.  42 «а»,  кв.  70 на земельну ділянку
площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0051 в м. Хуст, вул.  Західна,



74 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибної ділянки);

1.15.  Куштан Олесі  Михайлівні  (ідентифікаційний  номер  3120609149),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Жайворонкова,  буд.  44 «а»,  кв.  19 на земельну ділянку
площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0059 в м. Хуст, вул. Народна,
74 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибної ділянки);

1.16.  Гобан Роману  Івановичу  (ідентифікаційний  номер  3004800133),
мешканцю м. Хуст, вул. Михайла Кречка, 2 на земельну ділянку площею 0,0630 га
кадастровий №2110800000:01:070:0067 в м. Хуст, вул. Народна, 50 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.17.  Чуп Ганні Золтанівні (ідентифікаційний номер  2851414363), мешканці
м. Хуст,  вул.  Керамічна,  76 на земельну ділянку площею 0,0677 га кадастровий
№2110800000:01:056:0067 в  м.  Хуст,  вул.  Проектна,  VIII для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.18.  Попович Михайлу Васильовичу (ідентифікаційний номер 3135907073),
мешканцю м.  Хуст,  вул.  пр.  М.Грушевського,  77 на  земельну  ділянку  площею
0,0648 га кадастровий №2110800000:01:063:0020 в м. Хуст, вул.  Європейська,  29
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);

1.19  Дзяпко Юрію  Васильовичу  (ідентифікаційний  номер  3255806137),
мешканцю м.  Хуст,  вул.  Львівська,  180 на  земельну ділянку  площею 0,0512  га
кадастровий  №2110800000:01:059:0302 в  м.  Хуст,  вул.  Довговича,  18 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.20.  Новак Василю Олександровичу (ідентифікаційний номер  2872006379),
мешканцю с. Зарічне, вул. Зарічна, 106 «а» на земельну ділянку площею 0,0648 га
кадастровий №2110800000:01:063:0026 в м. Хуст, вул. Наукова, 47 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.21.  Карамишев Володимиру  Геннадійовичу  (ідентифікаційний  номер
3160203070),  мешканцю м.  Хуст,  вул.  Дружби,  58 на земельну ділянку площею
0,0648 га кадастровий №2110800000:01:066:0033 в м. Хуст , вул. Бджолина, 18 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.22.  Головко Сергію  Васильовичу  (ідентифікаційний  номер  3381200751),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Кошута,  6 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий №2110800000:01:070:0065 в м. Хуст, вул. Велика, 58 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.23. Рацин Яні Дмитрівні (ідентифікаційний номер 3294411988), мешканці с.
Зарічне,  вул.  Зарічна,  54 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га  кадастровий
№2110800000:01:071:0158 в  м.  Хуст,  вул.  Єднання,  16 для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.24.  Блицька Василю Васильовичу  (ідентифікаційний  номер  2739520557),
мешканцю с. Кіреші, вул. Івана Чендея, 61 на земельну ділянку площею 0,0727 га
кадастровий  №2110800000:01:030:0186 в  м.  Хуст,  вул.  Християнська,  24 для



будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.25.  Грицько  Віктору Михайловичу (ідентифікаційний номер  2991320212),
мешканцю м. Хуст, вул.  Жайворонкова, буд. 42 «А», кв. 45 на земельну ділянку
площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0058 в м. Хуст,  вул. Західна,
72 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибної ділянки);

1.26.  Цімбота Оксана  Вікторівна  (ідентифікаційний  номер  3322401121),
мешканці  с.  Чертіж,  вул.  Ділова,  11 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий №2110800000:01:064:0006 в м. Хуст, вул.  Світла,  38 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.27.  Величко Марині  Іванівні  (ідентифікаційний  номер  3220306589),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  І.Данчі,  5 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий №2110800000:01:063:0018 в м. Хуст, вул. Тепла, 18 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.28.  Лемак Василю  Васильовичу  (ідентифікаційний  номер  3193810939),
мешканцю м. Хуст, вул.  Возз’єднання, 46 на земельну ділянку площею 0,0648 га
кадастровий №2110800000:01:063:0025 в м. Хуст, вул. Світла, 7 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.29.  Седляр Тетяні  Віталіївні  (ідентифікаційний  номер  3155209261),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Міська,  15  на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий №2110800000:01:070:0049 в  м.  Хуст,  вул.  Панаса  Мирного,  71 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.30. Михайленко Вікторії Омелянівні (ідентифікаційний номер 3375900642),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  І.Данчі,  21 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий №2110800000:01:071:0160 в м. Хуст, вул. Патона, 10 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.31.  Заруцька Елеонорі  Сергіївні  (ідентифікаційний  номер  2985800186),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Жайворонкова,  буд.  46  «б»,  кв.  1 на  земельну  ділянку
площею 0,0938 га кадастровий №2110800000:01:070:0060 в м. Хуст, вул.  Патона,
17 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибної ділянки);

1.32.  Липей Олександру  Володимировичу  (ідентифікаційний  номер
2507502899),  мешканцю м.  Хуст,  вул.  Крайня,  53 на  земельну  ділянку  площею
0,0745 га кадастровий №2110800000:01:071:0157 в м. Хуст, вул. Джерельна, 5 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.33.  Семеновій Вікторії Михайлівні (ідентифікаційний номер  3368300684),
мешканці  с.  Чертіж,  вул.  Нірешська,  19 на  земельну ділянку площею 0,0630 га
кадастровий №2110800000:01:070:0074 в м. Хуст, вул. Західна, 55 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.34.  Головко Владиславу  Олександровичу  (ідентифікаційний  номер
2885507250), мешканцю м. Хуст, вул. Возз’єднання, 1 на земельну ділянку площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0072 в м. Хуст,  вул.  Західна,  92 для



будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки).

1.35.  Фенинець Едуарду  Івановичу  (ідентифікаційний  номер  2842907359),
мешканцю м.  Хуст,  вул.  князя  Жайворонкова,  буд.  38  «а»,  кв.  80 на  земельну
ділянку площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0066 в м. Хуст, вул.
Народна, 54 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.36.  Росоха Євгенію  Юрійовичу  (ідентифікаційний  номер  3094311231),
мешканцю м. Хуст, вул. Островського, буд. 44, кв. 1 на земельну ділянку площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0070 в м. Хуст,  вул.  Західна,  67 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.37.  Гришко Наталії  Миколаївні  (ідентифікаційний  номер  3061600181),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Грушевського,  буд.  1  «А»,  кв.  6 на  земельну  ділянку
площею  0,0648  га  кадастровий  №2110800000:01:063:0019 в  м.  Хуст  по  вул.
Наукова, 42 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.38.  Громадський Роланду  Олександровичу  (ідентифікаційний  номер
2875020850),  мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Жайворонкова,  буд.  42  «А»,  кв.  59 на
земельну ділянку площею 0,0630 га  кадастровий №2110800000:01:070:0057 в  м.
Хуст,  вул.  Велика,  60 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.39.  Волошин Василю Васильовичу (ідентифікаційний номер  2697013734),
мешканцю с. Чертіж, вул.  Володимира Івасюка, 97 на земельну ділянку площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0062 в м. Хуст,  вул.  Західна,  62 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.40.  Шекета Іванні  Володимирівні  (ідентифікаційний  номер  3234702446),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Павловича,  23 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий  №2110800000:01:066:0032 в  м.  Хуст,  вул.  Бджолина,  6 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.41.  Сливка Дарії Іванівні (ідентифікаційний номер  3568500142), мешканці
м.  Хуст,  вул.  Вайди,  36 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га  кадастровий
№2110800000:01:066:0031 в  м.  Хуст,  вул.  Бджолина,  11 для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.42.  Бокотей Олександру Олеговичу (ідентифікаційний номер  3138208293),
мешканцю м.  Хуст,  вул.  Пирогова,  буд.  11,  кв.  5 на  земельну  ділянку  площею
0,0648 га кадастровий №2110800000:01:063:0024 в м. Хуст, вул.  Європейська, 35
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);

1.43.  Сура Ярославу Миколайовичу  (ідентифікаційний номер  3316510030),
мешканцю м. Хуст,  вул.  Визволення,  62 на земельну ділянку площею 0,0648 га
кадастровий №2110800000:01:063:0022 в м. Хуст, вул.  Світла,  22 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.44.  Федоранич Олександру  Юрійовичу  (ідентифікаційний  номер
3217802177),  мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Возз’єднання,  16 на  земельну  ділянку
площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0093 в м. Хуст, вул. Народна,



39 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибної ділянки);

1.45.  Павлик Роману  Ярославовичу  (ідентифікаційний  номер  3317109754),
мешканцю м. Хуст, вул. Небесної Сотні, 100 на земельну ділянку площею 0,0800 га
кадастровий  №2110800000:01:030:0188 в  м.  Хуст,  вул.  Богданівська,  8 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.46.  Бордей Марії  Василівні  (ідентифікаційний  номер  1964303408),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Косична,  36 на  земельну  ділянку  площею  0,1000  га
кадастровий  №2110800000:01:067:0145 в  м.  Хуст,  вул.  Світанкова,  7 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.47.  Калинич Світлані  Григорівні  (ідентифікаційний  номер  2526922086),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Павловича,  15 на  земельну  ділянку  площею  0,1000  га
кадастровий  №2110800000:01:067:0143 в  м.  Хуст,  вул.  Світанкова,  3 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.48.  Величко Світлані  Іванівні  (ідентифікаційний  номер  3113216689),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  В.Петенька,  буд.  4,  кв.  1 на  земельну  ділянку  площею
0,1000 га кадастровий №2110800000:01:068:0075 в м. Хуст, вул.  Райдужна,  8 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.49.  Зіхор Павлу  Павловичу  (ідентифікаційний  номер  2551601896),
мешканцю м. Хуст, вул. Терека, буд. 4, кв. 4 на земельну ділянку площею 0,0648 га
кадастровий №2110800000:01:030:0185 в м. Хуст, вул. Яблунева, 5 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.50.  Густі Наталії  Василівні  (ідентифікаційний  номер  2993200208),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Лісна,  26 на  земельну  ділянку  площею  0,1000  га
кадастровий №2110800000:01:068:0072 в м. Хуст, вул. Райдужна, 9 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.51. Бучок Наталії Іванівні (ідентифікаційний номер 2089204966), мешканці
м.  Хуст,  вул.  Пирогова,  буд.  9,  кв.  2 на  земельну  ділянку  площею  0,0681  га
кадастровий №2110800000:01:030:0189 в м. Хуст, вул.  Лісна,  б/н для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.52.  Лучкевич Євгену Васильовичу (ідентифікаційний номер  2252203098),
мешканцю м. Хуст, вул.  Пирогова, буд. 5 «А», під. 6, кв. 2 на земельну ділянку
площею 0,1000 га кадастровий №2110800000:01:068:0074 в м. Хуст, вул. Райдужна,
5 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);

1.53.  Мончак Наталії  Василівні  (ідентифікаційний  номер  1860902824),
мешканці м. Хуст, вул. Свободи, буд. 27, кв. 12 на земельну ділянку площею 0,1000
га  кадастровий  №2110800000:01:068:0079 в  м.  Хуст,  вул.  Світанкова,  11 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки).

2.  Громадянам,  перерахованим  в  п.1  даного  рішення,  передати  у  власність
земельні  ділянки,  громадянам пп.1.4 п.1 у передати земельну ділянку у спільну
сумісну власність.



        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
Сима


