
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА

                                   ІХ  СЕСІЯ    VII   СКЛИКАННЯ
      

РІШЕННЯ  № 1332

22.02.2019                                                                                                              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.  Федосєєву Віктору Юрійовичу (ідентифікаційний номер 3204101498),

мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Рогача,  4 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий №2110800000:01:070:0217 в м. Хуст, вул. Патона, 39 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.2.  Свереняк Тетяні  Василівні   (ідентифікаційний  номер  3472300523),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Кошута,  26 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий №2110800000:01:063:0121 м. Хуст, вул.  Світла, 16 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.3. Тодавчич Василю Васильовичу (ідентифікаційний номер 3155309154),
мешканцю с. Чертіж, вул.  Нірешська, 11 на земельну ділянку площею 0,0630 га
кадастровий №2110800000:01:070:0248 в  м.  Хуст,  вул.  Панаса  Мирного,  59 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки);

1.4.  Поп Віталію  Васильовичу  (ідентифікаційний  номер  3232503458),
мешканцю м. Хуст, вул. Пирогова, буд. 1 «б», кв. 11 на земельну ділянку площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0252 в м.  Хуст,  вул.  Велика,  82 для



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

1.5.  Волощук Любові  Василівні  (ідентифікаційний  номер  3289311767),
мешканці  с.  Кіреші,  вул.  Молодіжна,  22 на земельну ділянку площею 0,0648 га
кадастровий  №2110800000:01:063:0122 м.  Хуст,  вул.  Демократична,  15 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки);

1.6.  Когут Нелі  Ярославівні  (ідентифікаційний  номер  3396500368),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Жайворонкова,  буд.  44 «б»,  кв.  31 на земельну ділянку
площею 0,0648 га кадастровий №2110800000:01:064:0017 м. Хуст, вул.  Світла, 43
для будівництва і  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.7.  Волошин Христині Михайлівні (ідентифікаційний номер 3111402303),
мешканці м. Хуст, вул. Франка, буд. 38, кв. 26 на земельну ділянку площею 0,0630
га  кадастровий  №2110800000:01:070:0241 м.  Хуст,  вул.  Народна,  76 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки);

1.8.  Галай Юрію  Васильовичу  (ідентифікаційний  номер  3468300251),
мешканцю с. Чертіж, вул.  Нірешська, буд. 29, кв. 2 на земельну ділянку площею
0,0648  га  кадастровий  №2110800000:01:063:0124 в  м.  Хуст,  вул.  Тепла,  14 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки);

1.9.   Мадяр Юлії  Федорівні  (ідентифікаційний  номер  1637501046),
мешканці м. Хуст, наб. Київська, буд. 6, кв. 24 на земельну ділянку площею 0,0648
га кадастровий №2110800000:01:063:0125 м. Хуст, вул. Медова, 17 для будівництва
і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.10.  Бордей Лілі  Олександрівні  (ідентифікаційний  номер  3238806449),
мешканці м. Хуст, вул. Григоренка Петра, 14 на земельну ділянку площею 0,0630
га  кадастровий  №2110800000:01:070:0230 в  м.  Хуст,  вул.  Велика,  76 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки);

1.11.  Орос Петру  Васильовичу  (ідентифікаційний  номер  3562000478),
мешканцю м. Хуст, вул. Дружби, буд. 42, кв. 2 на земельну ділянку площею 0,0673
га  кадастровий  №2110800000:01:067:0153 м.  Хуст,  вул.  Ференца  Ракоці,  1 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки);

1.12.  Лемак Василю  Івановичу  (ідентифікаційний  номер  3250305070),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Садова,  31 на  земельну  ділянку  площею  0,0512  га
кадастровий №2110800000:01:074:0157 м. Хуст, вул. А.Коцки, б/н для будівництва
і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.13.  Додоновій  Руслані Йосипівні (ідентифікаційний номер  3013100048),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Дружби,  79 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий №2110800000:01:063:0120 м. Хуст, вул. Медова, 15 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.14. Якоб Вірі Вікторівні (ідентифікаційний номер 3119009741), мешканці
м.  Хуст,  вул.  Є.Маланюка,  буд.  7,  кв.  4 на земельну ділянку площею 0,0648 га
кадастровий №2110800000:01:064:0019 м. Хуст, вул.  Золота, 37 для будівництва і



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

1.15.  Щербан Василю Йосиповичу (ідентифікаційний номер  3092824154),
мешканцю м.  Хуст,  вул.  Свободи,  буд.  27,  корп.  1,  кв.  10 на  земельну ділянку
площею  0,0630  га  кадастровий  №2110800000:01:070:0169 м.  Хуст,  вул.  Панаса
Мирного, 64 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.16.  Данча Михайлу  Володимировичу  (ідентифікаційний  номер
2877109955), мешканцю м. Хуст, вул. 9-го Травня, 16 на земельну ділянку площею
0,0648  га  кадастровий  №2110800000:01:064:0023 м.  Хуст,  вул.  Золота,  31 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки);

1.17.  Макуріній Єлізаветі  Валентинівні  (ідентифікаційний  номер
3399503441),  мешканці  м.  Хуст,  вул.  Жайворонкова,  буд.  46,  кв.  3 на  земельну
ділянку  площею 0,0630  га  кадастровий  №2110800000:01:070:0189 м.  Хуст,  вул.
Велика, 99 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.18.  Пилипчинець Сергію  Васильовичу  (ідентифікаційний  номер
2843619196),  мешканцю  с.  Чертіж,  вул.  вул.  П.Лодія,  18 на  земельну  ділянку
площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0254 м. Хуст, вул. Західна, 54
для будівництва і  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.19.  Щербан Олександрі Павлівні (ідентифікаційний номер  2907702982),
мешканці м. Хуст, вул. Пирогова, буд. 27 «а», кв. 325 на земельну ділянку площею
0,0605  га  кадастровий  №2110800000:01:064:0018 в  м.  Хуст,  вул.  Світла,  52 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.20.  Федорка Надії  Сергіївні  (ідентифікаційний  номер  3293300127),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Визволення,  63 на  земельну  ділянку  площею 0,0648  га
кадастровий №2110800000:01:064:0021 м. Хуст, вул.  Світла, 37 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.21.  Попадинець Тетяні  Михайлівні  (ідентифікаційний  номер
2599516444), мешканці м. Хуст, вул. Жайворонкова, буд. 40 «б», кв. 36 на земельну
ділянку площею 0,0025 га кадастровий №2110800000:01:031:0112 м. Хуст, вул. кн.
В.Великого, буд. 3, кв. 24 для будівництва індивідуальних гаражів;

1.22.  Остапук Ярославу  Федоровичу  (ідентифікаційний  номер
2785211852),  мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Жайворонкова,  буд.  44  «б»,  кв.  36 на
земельну  ділянку  площею  0,0630  га  кадастровий  №2110800000:01:070:0236 м.
Хуст,  вул.  Західна,  90 для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.23. Цогла Юлії Юріївні (ідентифікаційний номер 3176905062), мешканці
м.  Хуст,  вул.  І.Смереки,  16 на земельну ділянку площею 0,0648 га кадастровий
№2110800000:01:066:0048 м.  Хуст,  вул.  Бджолина,  9 для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.24.  Хмара Анастасії  Романівні  (ідентифікаційний  номер  3395806940),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Братів  Бращайків,  буд.  8,  кв.  36 на  земельну  ділянку
площею 0,0804 га кадастровий №2110800000:01:071:0176 м. Хуст, вул.  Західна, 3



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

1.25.  Щадей Марії  Михайлівні  (ідентифікаційний  номер  2915016206),
мешканці м. Хуст, вул. І.Грабаря, буд. 13, кв. 3 на земельну ділянку площею 0,0630
га кадастровий №2110800000:01:070:0243 м. Хуст,  вул.  Панаса Мирного,  62 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки);

1.26. Шманьо Юрію Миколайовичу (ідентифікаційний номер 3456100438),
мешканцю м. Хуст, вул.  Возз’єднання, 19 на земельну ділянку площею 0,0648 га
кадастровий №2110800000:01:064:0022 м. Хуст, вул.  Світла, 44 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.27. Столець Яні Юріївні (ідентифікаційний номер 3307915165), мешканці
м. Хуст, вул. Пачовського, 15 на земельну ділянку площею 0,0648 га кадастровий
№2110800000:01:066:0050 м.  Хуст,  вул.  Бджолина,  1 для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.28.  Шкробинець Наталії Іванівні (ідентифікаційний номер  2495303189),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Керамічна,  116 на  земельну  ділянку  площею 0,1000  га
кадастровий №2110800000:01:068:0085 в м. Хуст, вул. Барвиста, 8 для будівництва
і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.29.  Савко Степану Михайловичу (ідентифікаційний номер  3459400257),
мешканцю м. Хуст, вул. Львівська, 181 «а» на земельну ділянку площею 0,0648 га
кадастровий №2110800000:01:063:0119 м. Хуст, вул.  Світла, 12 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.30. Прибуш Віктору Михайловичу (ідентифікаційний номер 2382902790),
мешканцю м.  Хуст,  вул.  Гойди,  41  «а» на  земельну  ділянку  площею 0,0990  га
кадастровий №2110800000:01:066:0049 м. Хуст, вул.  Пасічна, 7 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.31.  Ковач Анжелі  Михайлівні  (ідентифікаційний  номер  2929822787),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Жайворонкова,  буд.  38 «а»,  кв.  11 на земельну ділянку
площею  0,0648  га  кадастровий  №2110800000:01:063:0107 м.  Хуст,  вул.
Європейська,  7 для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.32.  Порада Ірині  Миколаївні  (ідентифікаційний  номер  2905301409),
мешканці м. Хуст, вул.  Слов’янська, буд. 13, кв. 2 на земельну ділянку площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0255 м. Хуст,  вул.  Передова,  37 для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки);

1.33.  Густі Мар'яні  Михайлівні  (ідентифікаційний  номер  3055813282),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Ю.Вірага,  15 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий №2110800000:01:063:0126 м. Хуст, вул. Наукова, 46 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.34. Феоктістовій Світлані Іванівні (ідентифікаційний номер 2571602846),
мешканці м. Хуст,  вул.  Чубинського,  69 на земельну ділянку площею 0,0641 га
кадастровий №2110800000:01:070:0199 в м. Хуст, вул. Патона, 28 для будівництва



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

1.35.  Кузьма Михайлу  Михайловичу  (ідентифікаційний  номер
1983620178),  мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Садова,  2 на  земельну  ділянку  площею
0,0700 га кадастровий №2110800000:01:074:0154, в м. Хуст, вул.  А.Коцки, 2, для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.36.  Кузьма Михайлу  Михайловичу  (ідентифікаційний  номер
1983620178),  мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Садова,  2 на  земельну  ділянку  площею
0,2135 га кадастровий №2110800000:01:074:0156, в м. Хуст, вул.  А.Коцки, 2, для
ведення особистого селянського господарства;

1.37.  Кміть Ярославі  Іванівні  (ідентифікаційний  номер  2399412609),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Гагаріна,  10 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий №2110800000:01:070:0259, в м. Хуст, вул. Патона, 29 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.38.  Химич Емілу  Еміловичу  (ідентифікаційний  номер  3023008014),
мешканцю м. Хуст, вул.  В.Великого, буд. 4, кв. 19 на земельну ділянку площею
0,0648 га кадастровий №2110800000:01:063:0117, в м. Хуст, вул.  Європейська, 13
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);

1.39.  Деяк Світлані  Георгіївні  (ідентифікаційний  номер  3341211007),
мешканці м. Хуст, вул. Михайла Андрелли, 4 на земельну ділянку площею 0,0630
га  кадастровий  №2110800000:01:071:0185,  в  м.  Хуст,  вул.  Західна,  42 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.40.  Бринзей Світлані Михайлівні (ідентифікаційний номер  3535000208),
мешканці с. Кіреші, вул.  Івана Чендея, 99 на земельну ділянку площею 0,0648 га
кадастровий  №2110800000:01:063:0118,  в  м.  Хуст,  вул.  Європейська,  46 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.41.  Шелевер Тетяні  Михайлівні  (ідентифікаційний номер  3193108222),
мешканці м. Хуст, вул. Маркуша, буд. 29, кв. 2 на земельну ділянку площею 0,0630
га  кадастровий  №2110800000:01:072:0271,  в  м.  Хуст,  вул.  Кринична,  12 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.42.  Товт Меланії  Миколаївні  (ідентифікаційний  номер  2243103383),
мешканці м. Хуст, вул. Володимирська, буд. 4, кв. 18 на земельну ділянку площею
0,0630 га кадастровий №2110800000:01:072:0270, в м. Хуст, вул.  Квіткова, 21 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.43. Вовчок Наталії Володимирівні (ідентифікаційний номер 3269305964),
мешканці м. Хуст, вул. Садова, буд. 5 "а", кв. 3 на земельну ділянку площею 0,0648
га  кадастровий  №2110800000:01:063:0127,  в  м.  Хуст,  вул.  Медова,  25 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.44.  Вайнагій Ренаті  Емерихівні  (ідентифікаційний  номер  3437007661),
мешканці м. Хуст, вул. Грушевського, 28 "а" на земельну ділянку площею 0,0630 га
кадастровий №2110800000:01:070:0233, в м. Хуст, вул. Велика, 89 для будівництва



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

1.45.  Сарай Михайлу  Івановичу  (ідентифікаційний  номер  2952400171),
мешканцю с. Чертеж, №237 «а» на земельну ділянку площею 0,1000 га кадастровий
№2110800000:03:001:0224,  в  с.  Чертіж,  вул.  Бічна,  62  «а» для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.46.  Пригара Олександру  Дмитровичу  (ідентифікаційний  номер
3161401534),  мешканцю  м.  Хуст,  вул.  А.Волошина,  74 на  земельну  ділянку
площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0262, в м. Хуст, вул. Єднання,
35 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


