
                                                      
                                                            УКРАЇНА

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
   ІХ   СЕСІЯ   VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1402

10.05.2019                                                                                                               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.  Луців Ользі  Іванівні(ідентифікаційний  номер  3424800409),

мешканціс.Зарічне,  вул.Зарічна,  37 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий №2110800000:01:063:0128, в м. Хуст, вул.Світла, 9,для будівництва та
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.2. Рущак Едіті Тіберіївні(ідентифікаційний номер 3237606969), мешканці
м.Хуст,  вул.Слов’янська, 105на земельну ділянку площею 0,0630 га кадастровий
№2110800000:01:070:0267,  в  м.  Хуст,  вул.Народна,  78,для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.3.  Величко Олександру  Йосиповичу(ідентифікаційний  номер
2913604295), мешканцю м.Хуст, вул.Раковського, 10на земельну ділянку площею
0,0630 га  кадастровий  №2110800000:01:070:0253,  в  м.  Хуст,  вул.  Велика,  77для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.4.  Бабурнич Віталію Дмитровичу(ідентифікаційний номер  3132208751),
мешканцю  м.Хуст,  вул.Кубинця,  3/28на  земельну  ділянку  площею  0,0622  га
кадастровий  №2110800000:01:063:0131,  в  м.  Хуст,  вул.  Закарпатська,5 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);



1.5. Мишакін Сергію Миколайовичу(ідентифікаційний номер 2230006990),
мешканцю м.Хуст, пров.Миколаї Божук, 7/2 на земельну ділянку площею 0,0630 га
кадастровий №2110800000:01:070:0192, в м. Хуст, вул. Велика, 69 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.6. Чепинець Роману Михайловичу(ідентифікаційний номер 3446400396),
мешканцю  м.Хуст,  вул.  Лісна,  61на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий  №2110800000:01:070:0264,  в  м.  Хуст,  вул.  Передова,  42для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.7.  Ланьо Степану  Андрійовичу(ідентифікаційний  номер  3554000373),
мешканцю м.Хуст, вул. Братів Бращайків, 8/22 на земельну ділянку площею 0,0630
га  кадастровий  №2110800000:01:070:0268,  в  м.  Хуст,  вул.  Передова,  27 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.8.  Глеба Сергію Олександровичу(ідентифікаційний номер  3073507459),
мешканцю  м.Хуст,  вул.  Жайворонкова,  38  А/74 на  земельну  ділянку  площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0227, в м. Хуст, вул.  Народна, 64 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.9. Шелемба Михайлу Васильовичу(ідентифікаційний номер 3147615552),
мешканцю  м.Хуст,  вул.  Кубинця,  4/56 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий  №2110800000:01:070:0265,  в  м.  Хуст,  вул.  Народна,  59 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.10.  Алексій Тетяні  Іванівні(ідентифікаційний  номер  3266202022),
мешканці  м.Хуст,  вул.Пушкіна,  20/3 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий  №2110800000:01:070:0263,  в  м.  Хуст,  вул.  Барвінкова,  50,для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.11.  Росоха Любові  Василівні(ідентифікаційний  номер  3028107424),
мешканціс. Чертіж, вул.Бічна, 2на земельну ділянку площею 0,0648 га кадастровий
№2110800000:01:064:0026,  в  м.  Хуст,  вул.Золота,  27,для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.12.  Згоба Еріці  Михайлівні(ідентифікаційний  номер  3053803561),
мешканці м.Хуст, вул.Євгена Маланюка,7/3 на земельну ділянку площею 0,0648 га
кадастровий №2110800000:01:064:0028, в м. Хуст, вул.Наукова,60,для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.13.  Волошин Марині  Василівні(ідентифікаційний  номер  2875502007),
мешканці м.Хуст, вул.Небесної Сотні, 122/6 на земельну ділянку площею 0,0630 га
кадастровий №2110800000:01:077:0019, в м. Хуст, вул.Передова, 1для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.14.  Григорик Олександру  Васильовичу(ідентифікаційний  номер
2162922531),  мешканцю м.Хуст,  вул.  Вокзальна,  44на земельну ділянку площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0256, в м. Хуст, вул.  Велика, 108для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);



1.15.  Яновській Марині  Юріївні(ідентифікаційний  номер  3030205185),
мешканці  м.Хуст,  наб.  Київська,  6/65 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий №2110800000:01:070:0272, в м. Хуст, вул. Західна, 53,для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.16.  Попадинець Світлані  Мирославівні(ідентифікаційний  номер
2174504100),  мешканці  м.Хуст,  вул.  Володимирська,  4/2на  земельну  ділянку
площею  0,0648  га  кадастровий  №2110800000:01:064:0027,  в  м.  Хуст,
вул.Світла,39,для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку,господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.17.  Клекнер Юрію  Юрійовичу(ідентифікаційний  номер  2954300291),
мешканцю м.Хуст, вул.  Братів Бращайків, 15 на земельну ділянку площею 0,0648
га  кадастровий  №2110800000:01:066:0052,  в  м.  Хуст,  вул.  Бджолина,  7 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.18.  Манзюк Олександру  Семеновичу(ідентифікаційний  номер
2758714291),  мешканцю  м.Хуст,  вул.  Затишна,  8 на  земельну  ділянку  площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0270, в м. Хуст, вул. Барвінкова, 38 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.19.  Голеня Юрію  Антоновичу(ідентифікаційний  номер  2604915651),
мешканцюс.  Чертіж,  вул.  Володимира  Івасюка,  31на  земельну  ділянку  площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:071:0188, в м. Хуст, вул. Панаса Мирного,
24 для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);

1.20. Лойка Ганні Юріївні(ідентифікаційний номер 2143301166), мешканці
м.Хуст,  вул.  Шевченка,  1 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га  кадастровий
№2110800000:01:070:0260,  в  м.  Хуст,  вул.  Велика,  106,для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.21.  Теребеші Юлію  Юлійовичу(ідентифікаційний  номер  3489700479),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  полковника  М.Колодзінського,  6 на  земельну  ділянку
площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0273, в м. Хуст, вул.Єднання,
56,для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);

1.22.  Чепканич Діані  Іванівні(ідентифікаційний  номер  3287312760),
мешканці  м.Хуст,  вул.  Дружби,  46 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий №2110800000:01:077:0020, в м. Хуст, вул.Єднання, 4,для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.23.  Калинич Василю Юрійовичу(ідентифікаційний номер  3469600378),
мешканцю м.  Хуст,  вул.  Василя  Пачовського,  15 на  земельну  ділянку  площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0274, в м. Хуст,  вул.Єднання, 31,для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.24.  Полянській Мар’яні  Миколаївні(ідентифікаційний  номер
2665909593), мешканціс. Чертіж, вул. Бічна, 74 на земельну ділянку площею 0,1000
га  кадастровий  №2110800000:01:067:0154,  в  м.  Хуст,  вул.  Світанкова,1для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);



1.25.  Ганган Любові  Василівні(ідентифікаційний  номер  2241003641),
мешканці  м.Хуст,  вул.  Крайня,  45 на  земельну  ділянку  площею  0,0625  га
кадастровий №2110800000:01:069:0097, в м. Хуст, вул.  єпископа Івана Маргітича,
26, для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель
і споруд (присадибної ділянки);

1.26.  Вовканець Олексію  Михайловичу(ідентифікаційний  номер
3091508970),  мешканцю  м.Хуст,  вул.Павловича,  5на  земельну  ділянку  площею
0,0630  га  кадастровий  №2110800000:01:070:0257,  в  м.  Хуст,  вул.Західна,  87,для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.27.  Тудовші Олександру  Юрійовичу(ідентифікаційний  номер
2939105252),  мешканцю  с.  Кіреші,  вул.  Івана  Чендея,  88 на  земельну  ділянку
площею 0,0648 га кадастровий №2110800000:01:064:0024, в м. Хуст, вул.Чумацька,
4,для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);

1.28.  Кадар Богдану  Йосиповичу(ідентифікаційний  номер  2929200816),
мешканцю  м.Хуст,  вул.І.  Рогача,  72на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий №2110800000:01:064:0025, в м. Хуст, вул.Наукова, 62,для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.29.  Гергардт Івану  Йосиповичу(ідентифікаційний  номер  2650210650),
мешканцю м.Хуст,  вул.президента  М.Грушевського,  108 "а"на земельну ділянку
площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0242, в м. Хуст, вул. Народна,
70, для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель
і споруд (присадибної ділянки);

1.30.  Бейкеші Тібору  Йосиповичу(ідентифікаційний  номер  1948816777),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Ювілейна,  1 на  земельну  ділянку  площею  0,0512  га
кадастровий  №2110800000:01:057:0073,  в  м.  Хуст,  вул.Ювілейна,  1,для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.31. Гаврило Михайлу Йосиповичу(ідентифікаційний номер 3063902439),
мешканцю м. Хуст, вул. академіка І.Грабара, 3 «а»/28 на земельну ділянку площею
0,0648  га  кадастровий  №2110800000:01:064:0029,  в  м.  Хуст,  вул.Золота,  47,для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.32.  Шегута Андрію  Івановичу(ідентифікаційний  номер  2949900556),
мешканцюс. Кіреші, вул.Івана Чендея, 30 на земельну ділянку площею 0,0959 га
кадастровий  №2110800000:01:068:0091,  в  м.  Хуст,  вул.  Віцинського,  6,для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.33.  Караслай Магдалині  Михайлівні(ідентифікаційний  номер
2413702925), мешканцім. Хуст, вул.Тиводара Легоцького, 17на земельну ділянку
площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0276, в м. Хуст, вул.  Західна,
91 для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);

1.34.  Роман Роману  Михайловичу(ідентифікаційний  номер  2813000491),
мешканцю м. Хуст, набережна Київська, 6/36на земельну ділянку площею 0,0630 га
кадастровий  №2110800000:01:070:0266,  в  м.  Хуст,  вул.  Велика,  103 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);



1.35.  Радченко Костянтину  Васильовичу  (ідентифікаційний  номер
3273903819),  мешканцю  м.Хуст,  вул.  президента  М.Грушевського,1  «А»/13 на
земельну ділянку площею 0,0648 га кадастровий №2110800000:01:063:0129, в м.
Хуст,  вул.  Європейська,8 для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку,господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.36.  Човганин Павлу Михайловичу(ідентифікаційний номер 3023100038),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Суворова,  66 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий №2110800000:01:070:0190, в м. Хуст, вул. Патона,64 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.37.  Попович Вікторії  Петрівні(ідентифікаційний  номер  3339800424),
мешканціс.  Кіреші,  вул.  Кірешська,  27 на  земельну  ділянку  площею  0,0696  га
кадастровий №2110800000:01:063:0110, в м. Хуст, вул.Тепла,7для будівництва та
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.38.  Макула Беллі  Іванівні(ідентифікаційний  номер  2570922862),
мешканці  м.Хуст,  вул.  Короленка,  9 на  земельну  ділянку  площею  0,0388  га
кадастровий  №2110800000:01:063:0114,  в  м.  Хуст,  вул.Ліберальна,7для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.39.  Суслову Юрію  Едуардовичу(ідентифікаційний  номер  3298408914),
мешканцю м.Хуст,  вул.  Карпатської  України,  25/1 на земельну ділянку площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0269, в м. Хуст, вул.  Народна,66 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.40. Подолей Камілі Олександрівні(ідентифікаційний номер 3032902180),
мешканці  м.Хуст,  вул.  Сонячна,  4 на  земельну  ділянку  площею  0,0841  га
кадастровий №2110800000:01:071:0187, в м. Хуст, вул.Велика, 46для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.41.  Свереняк Сергію Степановичу(ідентифікаційний номер 2929800876),
мешканцю м.Хуст, вул.  Карпатської Січі, 1/1 на земельну ділянку площею 0,0835
га  кадастровий  №2110800000:01:071:0189,  в  м.  Хуст,  вул.Передова,10для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.42.  Клейменовій Валентині  Василівні(ідентифікаційний  номер
2375202845), мешканці м.Хуст, вул.  Шевченка, 16/5 на земельну ділянку площею
0,0647  га  кадастровий  №2110800000:01:070:0275,  в  м.  Хуст,  вул.Єднання,40для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.43.  Артьомову Андрію  Сергійовичу(ідентифікаційний  номер
3029006974), мешканцю м.Хуст, вул. Жайворонкова, 42 «а»/41 на земельну ділянку
площею 0,0572 га кадастровий №2110800000:01:072:0269, в м. Хуст, вул. єпископа
Івана  Маргітича,  34 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.44.  Петечук Михайлу Петровичу(ідентифікаційний номер  2987600296),
мешканцю м.Хуст, вул. Степана Бандери, 10/3 на земельну ділянку площею 0,0630
га  кадастровий  №2110800000:01:070:0280,  в  м.  Хуст,  вул.  Західна,70 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);



1.45.  Огняник Богдану  Петровичу(ідентифікаційний  номер  3186908236),
мешканцю м.Хуст,  вул.  Володимира  Гнатюка,  11 на  земельну  ділянку  площею
0,0630  га  кадастровий  №2110800000:01:070:0279,  в  м.  Хуст,  вул.Панаса
Мирного,60для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських
будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.46.  Вовчок Віталію  Івановичу(ідентифікаційний  номер  3195008711),
мешканцю с. Кіреші, вул. Івана Чендея, 37 на земельну ділянку площею 0,1285 га
кадастровий  №2110800000:04:002:0007,  в  с.  Кіреші,  вул.  Івана  Чендея,  б/н для
ведення особистого селянського господарства;

1.47.  Танчинець Зінаїді  Вячеславівні  (ідентифікаційний  номер
2720224089), мешканці м.Хуст, вул.  Вірага, 7 на земельну ділянку площею 0,0630
га  кадастровий  №2110800000:01:070:0278,  в  м.  Хуст,  вул.Велика,104для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.48.  Кострець Івану Михайловичу(ідентифікаційний номер  2631420518),
мешканцюс.  Чертіж,  вул.  Ставкова,  1 на  земельну  ділянку  площею  0,1191  га
кадастровий №2110800000:03:001:0175, в с. Чертіж, вул. Ставкова, б/н для ведення
особистого селянського господарства;

1.49.  Теліга Анатолію Антоновичу(ідентифікаційний номер  3456800456),
мешканцю м.Хуст,  вул.  князя Володимира Великого,  буд. 3,  кв.  24 на земельну
ділянку  площею  0,0700  га  кадастровий  №2110800000:01:071:0190,  в  м.  Хуст,
вул.Барвінкова,  21 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 та
відділ земельних ресурсів Хустської міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В. КАЩУК


