
 
 УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 VIII  СЕСІЯ    VII  СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   

РІШЕННЯ № 

 
08.2018  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. Андрійцьо Вікторії Ярославівні (ідентифікаційний номер 3373609823), 

мешканці м. Хуст, вул. Маркуша, 10 на земельну ділянку площею 0,0630 га 

кадастровий №2110800000:01:072:0253 в м. Хуст по вул. Кринична, 3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.2. Микласевич Ірині Вікторівні (ідентифікаційний номер 2786710223), 

мешканці м. Хуст, вул. Кутузова, 5 а на земельну ділянку площею 0,0648 га 

кадастровий №2110800000:01:063:0015 в м. Хуст по вул. Наукова, 55  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.3. Ярема Марії Юріївні (ідентифікаційний номер 1928121704), мешканці с. 

Кіреші, вул. Кірешська, 54 на земельну ділянку площею 0,3575 га кадастровий 

№2110800000:04:001:0206 в с. Кіреші по вул. Кірешська, б/н для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.4. Бородач Тетяні Ярославівні (ідентифікаційний номер 3126208986), 

мешканці м. Хуст, вул. Слов’янська, 121 на земельну ділянку площею 0,0945 га 

кадастровий №2110800000:01:071:0151  в м. Хуст по вул. Західна, 44  для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.5. Сонгот Габріеллі Олександрівні (ідентифікаційний номер 3533707026), 

мешканці м. Хуст, вул. Волошина, 30 на земельну ділянку площею 0,0629 га 

кадастровий №2110800000:01:072:0255  в м. Хуст по вул. Кринична, 5  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.6. Ковтуненко Віталії Володимирівні (ідентифікаційний номер 

3408100648), мешканці м. Хуст, вул. Ластовча, 48 а на земельну ділянку площею 

0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0042 в м. Хуст по вул. Патона, 60 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.7. Горкавчук Адріані Ярославівні (ідентифікаційний номер 3242405900), 

мешканці м. Хуст, вул. президента Михайла Грушевського, 43 на земельну ділянку 

площею 0,0648 га кадастровий №2110800000:01:063:0017 в м. Хуст по вул. 

Європейська, 4  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.8. Карпинець Альоні Геннадіївні (ідентифікаційний номер 3438900529), 

мешканці с. Зарічне, вул. Зарічна, 64 на земельну ділянку площею 0,0800 га 

кадастровий №2110800000:02:001:0031 в с. Зарічне по вул. Зарічна, б/н для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.9. Юртин Івану Петровичу (ідентифікаційний номер 2529217513), 

мешканцю м. Хуст, вул. Болудянського, 50 на земельну ділянку площею 0,0512 га 

кадастровий №2110800000:01:059:0301 в м. Хуст по вул. Болудянського, 50 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.10. Ярема Мирону Миколайовичу (ідентифікаційний номер 1645201355), 

мешканцю с. Кіреші, вул. Кірешська, 54 на земельну ділянку площею 0,1000 га 

кадастровий №2110800000:04:001:0208 в с. Кіреші по вул. Кірешська, 54 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.11. Буковецькому Антону Йосиповичу (ідентифікаційний номер 

2465002911), мешканцю м. Хуст, вул. Болудянського, 48 на земельну ділянку 

площею 0,0512 га кадастровий №2110800000:01:059:0300 в м. Хуст по вул. 

Болудянського, 48 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.12. Червеняк Михайлу Михайловичу (ідентифікаційний номер 3053201953), 

мешканцю м. Хуст, вул. Т.Ромжі, 4 на земельну ділянку площею 0,0648 га 

кадастровий №2110800000:01:063:0016 в м. Хуст по вул. Медова, 27 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.13. Лях Маргареті Іванівні (ідентифікаційний номер 1985217582), мешканці 

м. Хуст, вул. Сливова, 23 на земельну ділянку площею 0,0630 га кадастровий 

№2110800000:01:070:0048 в м. Хуст по вул. Західна, 58 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 

ділянки); 

1.14. Головко Наталії Іванівні (ідентифікаційний номер 2910400807), 

мешканці м. Хуст, вул. Червонодеревників, 3 на земельну ділянку площею 0,0630 

га кадастровий №2110800000:01:071:0154 в м. Хуст по вул. Передова, 7 для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.15. Гергардт Юрію Йосиповичу (ідентифікаційний номер 3263201211), 

мешканцю м. Хуст, вул. Данчі, 21 а на земельну ділянку площею 0,0648 га 

кадастровий №2110800000:01:066:0030 в м. Хуст по вул. Бджолина, 10 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.16. Бочкор Андрію Івановичу (ідентифікаційний номер 3119501799), 

мешканцю м. Хуст, вул. Івана Франка, буд. 36 «в», кв. 8 на земельну ділянку 

площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:071:0153 в м. Хуст по вул. 

Передова, 5 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.17. Плешинець Станіславу Івановичу (ідентифікаційний номер 

3117709874), мешканцю м. Хуст, вул. Жайворонкова, буд. 66, кв. 20 на земельну 

ділянку площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0046 в м. Хуст по вул. 

Патона, 48 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.18. Пал Катерині Михайлівні (ідентифікаційний номер 3374000781), 

мешканці м. Хуст, вул. Керамічна, 74 на земельну ділянку площею 0,0630 га 

кадастровий №2110800000:01:070:0045 в м. Хуст по вул. Патона, 50 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.19 Буковецькому Ярославу Івановичу (ідентифікаційний номер 

3248306851), мешканцю м. Хуст, вул. Київська набережна, буд. 4, кв. 52 на 

земельну ділянку площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:077:0011 в м. 

Хуст по вул. Артемівська, 10 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.20. Гриджук Уляні Миколаївні (ідентифікаційний номер 2851703441), 

мешканці м. Хуст, вул. Жайворонкова, буд. 44 «б», кв. 32 на земельну ділянку 

площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0043 в м. Хуст по вул. 

Передова, 44 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.21. Хоруженко Ользі Петрівні (ідентифікаційний номер 3098201627), 

мешканці м. Хуст, вул. Івана Франка, буд. 54, кв. 3 на земельну ділянку площею 

0,0630 га кадастровий №2110800000:01:071:0152 в м. Хуст по вул. Західна, 39 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.22. Роман Євгенії Юріївні (ідентифікаційний номер 3235907189), мешканці 

м. Хуст, вул. Тімірязєва, 3 на земельну ділянку площею 0,0630 га кадастровий 

№2110800000:01:077:0010 в м. Хуст по вул. Артемівська, 8 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 

ділянки); 

1.23. Довбака Тетяні Василівні (ідентифікаційний номер відсутній), мешканці 

м. Хуст, вул. Висока, 30 на земельну ділянку площею 0,0800 га кадастровий 

№2110800000:01:030:0183 в м. Хуст по вул. Богданівська, 2 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 

ділянки); 

1.24. Гелеван Наталії Федорівні (ідентифікаційний номер 2939100345), 

мешканці м. Хуст, вул. Євгена Коновальця, 12 на земельну ділянку площею 0,0630 

га кадастровий №2110800000:01:070:0041 в м. Хуст по вул. Патона, 52 для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.25. Куртяк Павлу Васильовичу (ідентифікаційний номер 3126409650), 

мешканцю м. Хуст, вул. Олександра Олеся, 1 на земельну ділянку площею 0,0761 

га кадастровий №2110800000:01:066:0028 в м. Хуст по вул. Хустська, 5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.26. Гайда Едуарду Миколайовичу (ідентифікаційний номер 3385700553), 

мешканцю м. Хуст, вул. Братів Реваїв, 10 на земельну ділянку площею 0,0728 га 

кадастровий №2110800000:01:066:0029 в м. Хуст по вул. Хустська, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.27. Роман Мар’яні Михайлівні (ідентифікаційний номер 3021504283), 

мешканці м. Хуст, вул. Чехова, 13 на земельну ділянку площею 0,0746 га 

кадастровий №2110800000:01:066:0027 в м. Хуст по вул. Хустська, 7 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.28. Січ Тетяні Вікторівні (ідентифікаційний номер 3057805808), мешканці 

м. Хуст, вул. Вишнева, 11 на земельну ділянку площею 0,0630 га кадастровий 

№2110800000:01:070:0044 в м. Хуст по вул. Панаса Мирного, 75 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибної ділянки); 

1.29. Бережник Максиму Миколайовичу (ідентифікаційний номер 

3181602579), мешканцю м. Хуст, вул. В.Бірчака, 5 на земельну ділянку площею 

0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0047 в м. Хуст по вул. Велика, 49 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.30. Бісун Едуарду Павловичу (ідентифікаційний номер 3233602030), 

мешканцю м. Хуст, вул. Комарова, 8 на земельну ділянку площею 0,0630 га 

кадастровий №2110800000:01:070:0050 в м. Хуст по вул. Велика, 83 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.31. Дозорцевій Марії Миколаївні (ідентифікаційний номер 3075305221), 

мешканці м. Хуст, вул. Жайворонкова, буд. 64, кв. 8 на земельну ділянку площею 

0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0053 в м. Хуст по вул. Патона, 27 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.32. Довганич Михайлу Івановичу (ідентифікаційний номер 2817823234), 

мешканцю м. Хуст, вул. Марка Вовчка, 40 на земельну ділянку площею 0,0630 га 

кадастровий №2110800000:01:072:0256 в м. Хуст по вул. Колоскова, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.33. Кошолаповій Альоні Степанівні (ідентифікаційний номер 3349617328), 

мешканці м. Хуст, вул. Жайворонкова, буд. 42 «а», кв. 58 на земельну ділянку 

площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0054 в м. Хуст по вул. Патона, 

31 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибної ділянки); 

1.34. Ярема Віталію Мироновичу(ідентифікаційний номер 2831011574), 

мешканцю с. Кіреші, вул. Кірешська, 54 на земельну ділянку площею 0,1000 га 

кадастровий №2110800000:04:001:0207 в с. Кіреші по вул. Кірешська, 58 для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки). 

1.35. Стець Миколі Івановичу (ідентифікаційний номер 2435818970), 

мешканцю м. Хуст, вул. князя Володимира Великого, буд. 2, кв. 4 на земельну 

ділянку площею 0,0511 га кадастровий №2110800000:01:070:0052 в м. Хуст по вул. 

Передова, 39 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.36. Думнич Михайлу Петровичу (ідентифікаційний номер 3118709755), 

мешканцю м. Хуст, вул. Садова-Проектна, 9 на земельну ділянку площею 0,0800 га 

кадастровий №2110800000:01:030:0184 в м. Хуст по вул. Богданівська, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.37. Лукач Оксані Юріївні (ідентифікаційний номер 2286604029), мешканці 

м. Хуст, вул. Грушевського, буд. 1, кв. 20 на земельну ділянку площею 0,1000 га 

кадастровий №2110800000:01:068:0070 в м. Хуст по вул. Райдужна, 12 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.38. Перец Ганні Іллівні (ідентифікаційний номер 1528109942), мешканці м. 

Хуст, вул. Братів Бращайків, буд. 8, кв. 18 на земельну ділянку площею 0,1000 га 

кадастровий №2110800000:01:068:0071 в м. Хуст по вул. Райдужна, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.39. Шекета Світлані Володимирівні (ідентифікаційний номер 2816012928), 

мешканці м. Хуст, вул. Кубинця, буд. 2, кв. 34 на земельну ділянку площею 0,1000 

га кадастровий №2110800000:01:068:0069 в м. Хуст по вул. Райдужна, 7 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.40. Гангур Сергію Михайловичу (ідентифікаційний номер 3253802333), 

мешканцю м. Хуст, вул. Комарова, 12 на земельну ділянку площею 0,0630 га 

кадастровий №2110800000:01:070:0063 в м. Хуст по вул. Панаса Мирного, 68 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. 

        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 

 

Гелеван 

 

 

 

 


