
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                      Х  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 1972 
 

 

08.05.2020 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 Хустської міської ради  
 

                                                            ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

1.1. Гінцяк Ользі Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2218603606,на земельну ділянку площею 0,0196 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:025:0141, м. Хуст, вул.  Косична, б/н,для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.2. Блецка Марині Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2950600225,на земельну ділянку площею 0,0512 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:062:0440, м. Хуст, вул. Вербицького, 13,для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.3. Ходанич Тетяні Олександрівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2142503643,на земельну ділянку площею 0,0860 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:066:0087, м. Хуст, вул. Пасічна, 9,для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 



1.4. Шеверя Давиду Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3596701474,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:063:0155, м. Хуст, вул. Європейська, 60,для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.5. Келемен Олександру Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3026400115,на земельну ділянку площею 0,0630 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0346, м. Хуст, вул. Панаса Мирного, 

57,для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.6. Роман Надії Юріївні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2149916227,на земельну ділянку площею 0,0648 га, кадастровий 

номер –2110800000:01:066:0088, м. Хуст, вул. Мирна, 13,для будівництва та 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка); 

1.7. Барзул Віктору Олександровичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2136513639,на земельну ділянку площею 0,0751 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:070:0335, м. Хуст, вул. Єднання, 59, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.8. Савостянову Андрію Олександровичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2765418697,на земельну ділянку площею 0,0630 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:070:0348, м. Хуст, вул. Західна, 4, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.9. Марковичу Віктору Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2959106476, на земельну ділянку площею 0,0037 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:013:0212, м. Хуст, вул. Островського, 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. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 


