
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА

                                VIII    СЕСІЯ   VII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  № 1294

14.12.2018
                                       
                                 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. Марченко Мирославі Василівні (ідентифікаційний номер 3318007803),

мешканці  м.  Хуст,  вул.  Шутка,  5 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий №2110800000:01:070:0182,  в  м.  Хуст,  вул.  Панаса  Мирного,  47 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.2.  Дзяпко Василю Васильовичу  (ідентифікаційний номер  3165308537),
мешканцю м.  Хуст,  вул.  Тургенєва,  15 на  земельну  ділянку  площею 0,0648  га
кадастровий  №2110800000:01:063:0106,  в  м.  Хуст,  вул.  Європейська,  16 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.3.  Шутко Анатолію  Івановичу  (ідентифікаційний  номер  2726811819),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Кошута,  16 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий №2110800000:01:070:0183, в м. Хуст, вул. Західна, 75 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.4.  Іваняс Івану  Івановичу  (ідентифікаційний  номер  3348516731),
мешканцю м.  Хуст,  вул.  Скляренка,  8 на  земельну  ділянку   площею 0,0665  га
кадастровий  №2110800000:01:063:0105,  в  м.  Хуст,  вул.  Закарпатська,  1 для



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

1.5.  Коломієць Антоніні  Мирославівні  (ідентифікаційний  номер
3278505327),  мешканці  м.  Хуст,  вул.  генерала  Петріва,  9 на  земельну  ділянку
площею 0,0765 га кадастровий №2110800000:01:068:0084, в м. Хуст, вул. Барвиста,
2 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);

1.6.  Малиновській Анні  Іванівні  (ідентифікаційний  номер  3176602006),
мешканці м. Хуст, вул.  Возз’єднання, 26 на земельну ділянку площею 0,0630 га
кадастровий №2110800000:01:071:0183 в м. Хуст, вул. Єднання, 24 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.7.  Палчей Людмилі  Василівні  (ідентифікаційний  номер  2145104408),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Жайворонкова,  буд.  40 «а»,  кв.  34 на земельну ділянку
площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0187 в м. Хуст, вул.  Панаса
Мирного,  52 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.8.  Шутко Івану  Івановичу  (ідентифікаційний  номер  3153605234),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Кошута,  16 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий  №2110800000:01:063:0091  в   м.  Хуст,  вул.  Європейська,  3 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.9.  Гончарук Сергію Сергійовичу (ідентифікаційний номер  2775407056),
мешканцю м. Хуст,  вул.  Соборної України, буд.  23,  кв.  13 на земельну ділянку
площею  0,0630  га  кадастровий  №2110800000:01:072:0263 в  м.  Хуст,  вул.
Колоскова,  17 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.10.  Брехлічук Еріці  Іванівні  (ідентифікаційний  номер  3286104803),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Ластовча,  22 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий  №2110800000:01:063:0098 в  м.  Хуст,  вул.  Європейська,  10 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.11.  Розман Мирославу  Михайловичу  (ідентифікаційний  номер
2661902254), мешканцю м. Хуст, вул. Логойдових, 18 на земельну ділянку площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0185 в м. Хуст,  вул.  Західна,  94 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.12.  Данча Володимиру  Юрійовичу  (ідентифікаційний  номер
3208701937),  мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Чехова,  буд.  7  «а» на  земельну  ділянку
площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0177 в м. Хуст, вул.  Велика,
81 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибної ділянки);

1.13.  Матьовка Оксані  Йосипівні  (ідентифікаційний  номер  3258906328),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Кирила  і  Мефодія,  буд.  33,  кв.  1 на  земельну  ділянку
площею  0,0648  га  кадастровий  №2110800000:01:063:0089 в  м.  Хуст,  вул.
Європейська,  19 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.14. Ярема Михайлу Михайловичу (ідентифікаційний номер 3301701210),
мешканцю м. Хуст, вул. Гайова, буд. 4 «а» на земельну ділянку площею 0,0648 га



кадастровий №2110800000:01:063:0096 в м. Хуст, вул. Тепла, 32 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.15.  Енеді Євгенії  Йосипівні  (ідентифікаційний  номер  3309111728),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  А.Волошина, 77 на земельну ділянку площею 0,0630 га
кадастровий №2110800000:01:070:0176 в м. Хуст, вул. Патона, 15 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.16.  Мороз Наталії  Йосипівні  (ідентифікаційний  номер  3267205801),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Тургенєва,  27 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий №2110800000:01:070:0142 в  м.  Хуст,  вул.  Панаса  Мирного,  58 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки); 

1.17.  Ларівон Мар’яні  Юріївні  (ідентифікаційний  номер  3128609787),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Київська,  3 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий №2110800000:01:070:0180 в  м.  Хуст,  вул.  Панаса  Мирного,  46 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки);

1.18.  Даниловському Володимиру  Дмитровичу  (ідентифікаційний  номер
3027700010), мешканцю м. Хуст, вул.  Керамічна, 37 на земельну ділянку площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0165 в м. Хуст, вул.  Народна, 47 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки);

1.19. Волошин Сергію Васильовичу (ідентифікаційний номер 3038608773),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Небесної  Сотні,  буд.  122,  кв.  6 на  земельну  ділянку
площею 0,0648 га кадастровий №2110800000:01:066:0047 в м. Хуст, вул. Бджолина,
16 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);

1.20.  Шуберт Юрію Вікторовичу  (ідентифікаційний  номер  2783818711),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Комарова,  24 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий  №2110800000:01:063:0094 в  м.  Хуст,  вул.  Демократична,  5 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки);

1.21.  Олос Наталії  Миколаївні  (ідентифікаційний  номер  3141507967),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Чижмаря,  37 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий  №2110800000:01:063:0097 в  м.  Хуст,  вул.  Європейська,  9 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки);

1.22.  Медьеші Сергію Юрійовичу (ідентифікаційний номер  3085609231),
мешканцю м. Хуст, вул. кн. В.Великого, буд. 1, кв. 33 на земельну ділянку площею
0,0819 га кадастровий №2110800000:01:070:0172 в м. Хуст, вул.  Народна, 35 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки);

1.23.  Лазур Гілді  Василівні  (ідентифікаційний  номер  3546700304),
мешканці м. Хуст, вул. Пирогова, буд 4, кв. 18 на земельну ділянку площею 0,0648
га  кадастровий  №2110800000:01:063:0093,  в  м.  Хуст,  вул.  Тепла,  16 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки);



1.24.  Синьо Вікторії  Ярославівні  (ідентифікаційний  номер  3354107646),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Тичини,  14 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий  №2110800000:01:063:0099 в  м.  Хуст,  вул.  Європейська,  1 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.25.  Рущак Василю Васильовичу (ідентифікаційний номер  3311223099),
мешканцю с.  Кіреші,  вул.  В.Кіреші,  33 на  земельну  ділянку  площею 0,0991  га
кадастровий  №2110800000:04:001:0237 в  с.  Кіреші,  вул.  Івана  Чендея,  9 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки);

1.26.  Куделя Марії  Йосипівні  (ідентифікаційний  номер  3332401702),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  М.Вовчка,  67 на  земельну  ділянку  площею  0,0826  га
кадастровий №2110800000:01:071:0171 в м. Хуст, вул. Велика, 45 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.27.  Перегинець Василині  Михайлівні  (ідентифікаційний  номер
2565903163), мешканці м. Хуст, вул. Островського, 57 на земельну ділянку площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0178 в м. Хуст, вул.  Народна, 37 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.28.  Гуц Володимиру Петровичу (ідентифікаційний номер  2562315119),
мешканцю м.  Хуст,  вул.  Пирогова,  буд.  5,  кв.  45 на  земельну  ділянку  площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0184 в м. Хуст, вул.  Народна, 38 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.29.  Мазур Олександру  Анатолійовичу  (ідентифікаційний  номер
2558616030), мешканцю м. Хуст, вул. кн. В.Великого, буд. 2 «А», кв. 7 на земельну
ділянку площею 0,0648 га кадастровий №2110800000:01:063:0095 в м. Хуст, вул.
Світла, 11 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.30.  Пилип Роману Михайловичу (ідентифікаційний номер  3586407237),
мешканцю м.  Хуст,  вул.  9-го  Травня,  4 на  земельну ділянку площею 0,0630 га
кадастровий №2110800000:01:071:0181 в м. Хуст, вул. Народна, 13 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.31.  Когутич Андрію  Олександровичу  (ідентифікаційний  номер
2988400239) мешканцю м.  Хуст,  вул.  Жайворонкова,  буд.  49,  кв.  1 на земельну
ділянку площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0164 в м. Хуст, вул.
Народна, 84 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.32.  Теличко Ігорю  Юрійовичу  (ідентифікаційний  номер  3151809010)
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Косична,  40 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий №2110800000:01:070:0098 в м. Хуст, вул. Західна, 99 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);
              1.33. Поляк Василю Івановичу  (без коду), мешканцю м. Хуст, вул.
Карпатської Січі, буд 43, кв. 6 на земельну ділянку площею 0,0026 га, кадастровий
№2110800000:01:003:0083, в м. Хуст по вул. Карпатської Січі (біля будинку №43)
для будівництва індивідуальних гаражів;



1.34.  Павлій Ганні  Миколаївні  (ідентифікаційний  номер  1904104189),
мешканці с. Чертіж, вул. Червоногірська, 42 на земельну ділянку площею 0,0093 га
кадастровий №2110800000:01:012:0125 в  м.  Хуст,  вул.  900-річчя  Хуста,  б/н для
будівництва індивідуальних гаражів;

1.35.  Воучок Роману-Юрію  Романовичу  (ідентифікаційний  номер
3445700552), мешканцю м. Хуст, вул.  Чижмаря, 42 на земельну ділянку площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0171 в м.  Хуст,  вул.  Патона,  33 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.36.  Ліхтей Мирославі Ярославівні (ідентифікаційний номер 3332400246)
мешканці м. Хуст, вул. Гренджі-Донського, 33 на земельну ділянку площею 0,0648
га  кадастровий  №2110800000:01:063:0084 в  м.  Хуст,  вул.  Європейська,  15 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.37.  Чепинець Віталію  Вікторовичу  (ідентифікаційний  номер
3290001078),  мешканцю м.  Хуст,  вул.  Козацька,  3 на земельну ділянку площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0152 в м. Хуст, вул.  Народна, 82 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.38. Довганич Мирославі Василівні (ідентифікаційний номер 3252501528),
мешканці м. Хуст, вул.  В.Пачовського, буд. 4, кв. 4 на земельну ділянку площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0191 в м. Хуст, вул.  Народна, 67 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.39.  Палюх Наталії  Степанівні  (ідентифікаційний  номер  2678902522)
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Лаборця,  44 на  земельну  ділянку  площею  0,1000  га
кадастровий  №2110800000:01:067:0152 в  м.  Хуст,  вул.  Світанкова,  5 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.40.  Двуйла Наталії  Іванівні  (ідентифікаційний  номер  3449600264),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Довговича,  8 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий №2110800000:01:063:0102 в м. Хуст, вул. Наукова, 38 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.41.  Ситар Наталії  Степанівні  (ідентифікаційний  номер  2963200104),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Я.Мудрого,  15 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий №2110800000:01:063:0103 в м. Хуст, вул. Тепла, 42 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.42.  Пуравець Софії  Іванівні  (ідентифікаційний  номер  2917915486)
мешканці м. Хуст, вул.  Островського, буд. 104 «а» на земельну ділянку площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0175 в м. Хуст,  вул.  Західна,  76 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.43.  Васько Ярославу  Івановичу  (ідентифікаційний  номер  2836906719),
мешканцю м.  Хуст,  вул.  князя  В.Великого,  буд.  1,  кв.  29 на  земельну  ділянку
площею 0,0648 га кадастровий №2110800000:01:063:0100 в м. Хуст, вул. Тепла, 44
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);



1.44.  Медвідь Руслану  Івановичу  (ідентифікаційний  номер  3033200073)
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Косична,  123 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий №2110800000:01:063:0104 в м. Хуст, вул.  Світла, 15 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.45.  Росоха Івану  Васильовичу  (ідентифікаційний  номер  3179608537)
мешканцю с.  Кіреші,  вул.  Молодіжна,  7 на земельну ділянку площею 0,1000 га
кадастровий  №2110800000:04:001:0240 в  с.  Кіреші,  вул.  Казкова,  22 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.46.  Дан Івану  Івановичу  (ідентифікаційний  номер  2939510877)
мешканцю м. Хуст, вул. Жайворонкова, 57 на земельну ділянку площею 0,0568 га
кадастровий  №2110800000:01:072:0267 в  м.  Хуст,  вул.  Кринична,  18 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.47.  Турзай Наталії  Михайлівні  (ідентифікаційний  номер  2898503985)
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Жайворонкова,  буд.  40 «а»,  кв.  36 на земельну ділянку
площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0149 в м. Хуст, вул.  Західна,
97 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибної ділянки);

1.48.  Дубровка Мирославу  Івановичу  (ідентифікаційний  номер
2757817014) мешканцю м. Хуст, вул. В.Гренджі-Донського, 1 на земельну ділянку
площею 0,0483 га  кадастровий №2110800000:01:065:0211 в м.  Хуст,  вул.  Марка
Вовчка, б/н для ведення особистого селянського господарства;

1.49.  Смерека Власті  Юріївні  (ідентифікаційний  номер  3001000146)
мешканці м. Хуст, вул. Дружби, буд. 14, кв. 2 на земельну ділянку площею 0,0630
га кадастровий №2110800000:01:070:0170 в м. Хуст, вул.  Панаса Мирного, 53 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.50.  Калинич Юрію  Дмитровичу  (ідентифікаційний  номер  2712319710)
мешканцю с. Кіреші, вул. Івана Чендея, 117 на земельну ділянку площею 0,0648 га
кадастровий  №2110800000:01:063:0101 в  м.  Хуст,  вул.  Демократична,  6 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


