
                                                       
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                     ІХ   СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1550 
 

23.08.2019 

 

м. Хуст 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок  

та передачу у власність громадянам 

 

Розглянувши заяви громадян територіальної громади м. Хуст, с. Кіреші, с. 

Чертіж, с. Зарічне Хустської міської ради та проекти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, погоджені у відповідності до чинного 

законодавства, Витяги 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. Панця Інні Миколаївні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 3205507548, на земельну ділянку площею 0,0512 га кадастровий номер 

–2110800000:01:058:0203, в м.Хуст, вул. І.Рогача, 19,для будівництва та 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка); 

1.2. Макаренко Наталії Степанівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2918301024, на земельну ділянку площею 0,0648 га 

кадастровий номер –2110800000:01:066:0058, в м.Хуст, вул. Бджолина, 15,для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.3. Калинич Йосипу Йосиповичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2568303336, на земельну ділянку площею 0,1100 га 

кадастровий номер –2110800000:01:074:0162, в м.Хуст, вул. Садова, б/н,для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.4. Саллер Віті Василівні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 3125410041, на земельну ділянку площею 0,0648 га кадастровий номер 

–2110800000:01:063:0140, в м.Хуст, вул. Світла, 14,для будівництва та 



обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка); 

1.5. Перец Нелі Володимирівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3625305367, на земельну ділянку площею 0,0630 га 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0303, в м.Хуст, вул. Передова, 36,для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.6. Перец  Даніеллі  Юріївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3631004208, на земельну ділянку площею 0,0630 га 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0298, в м.Хуст, вул. Передова, 34,для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.7.  Мартиненко Артему Андрійовичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 3610003939, на земельну ділянку площею 0,0630 га 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0301, в м.Хуст, вул. Передова, 32,для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.8. Мартинюк Володимиру Володимировичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 3136302273, на земельну ділянку площею 0,0229 га 

кадастровий номер –2110800000:01:027:0113, в м.Хуст, вул. Вайди, б/н,для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.9. Мартинюк Єлизаветі Андріївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1981405221, на земельну ділянку площею 0,0205 га 

кадастровий номер –2110800000:01:027:0055, в м.Хуст, вул. Вайди, 46,для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.10. Довганич Василю Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2060603831, на земельну ділянку площею 0,1341 га 

кадастровий номер –2110800000:01:027:0138, в м.Хуст, вул. Небесної Сотні, 

б/н,для ведення особистого селянського господарства; 

1.11. Король Роману Йосиповичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3376400694, на земельну ділянку площею 0,0648 га 

кадастровий номер –2110800000:01:071:0193, в м.Хуст, вул. єпископа Івана 

Маргітича, 39, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.12. Дворніковій Надії Степанівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1774922023, на земельну ділянку площею 0,0026 га 

кадастровий номер –2110800000:01:031:0114, в м.Хуст, вул. князя Володимира 

Великого, 21 Г, длябудівництва індивідуальних гаражів; 

1.13. Роман Роману Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2956000496, на земельну ділянку площею 0,0630 га 

кадастровий номер –2110800000:01:071:0192, в м.Хуст, вул. Передова, 23, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.14. Химчук Вікторії Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3086612800, на земельну ділянку площею 0,0630 га 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0299, в м. Хуст, вул. Велика, 110, 

длябудівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 



1.15. Шимон Анні Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 3438200686, на земельну ділянку площею 0,0648 га кадастровий номер 

–2110800000:01:066:0056, в м. Хуст, вул. Бджолина, 5, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка); 

1.16. Драгула Ганні Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1454209621, на земельну ділянку площею 0,0630 га 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0304, в м. Хуст, вул. Західна, 63, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.17. Довбака Івану Васильовичу, мешканцю м. Хуст, вул. Висока, 30, 

(безреєстраційного номеру облікової картки платника податків),на земельну 

ділянку площею 0,1000 га кадастровий номер –2110800000:04:002:0015, в 

с.Кіреші, вул. Проектна, 4, для ведення особистого селянського господарства; 

1.18. Деяк Олексію Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1496602033, на земельну ділянку площею 0,3045 га 

кадастровий номер –2110800000:01:034:0086, в м. Хуст, вул. Лаборця, б/н, для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.19. Орел Артему Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2902820994, на земельну ділянку площею 0,1071 га 

кадастровий номер –2110800000:01:034:0085, в м. Хуст, вул. Волошина, б/н, для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.20. Поп Ганні Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2898700845, на земельну ділянку площею 0,4415га кадастровий номер 

–2110800000:04:002:0009, в с. Кіреші, вул. Івана Чендея, б/н, для ведення 

особистого селянського господарства; 

2. Громадянам, перерахованим в пункті 1 даного рішення, передати у 

власність земельні ділянки. 

3. Вказати громадянам, перерахованим в пункті 1 даного рішення, що 

приступати до використання земельної ділянкидо 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. 

 

СЕКРЕТАР  РАДИ В. ЕРФАН 
 


