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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    Х  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
 
 

2020 м. Хуст 
 

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у 

власність громадянам 
 

Розглянувши заяви громадян та матеріали технічної документації, 
погоджені відповідними службами, керуючись ст. 12, 40, 122, 186 Земельного 

Кодексу України, ст. 55 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», 

враховуючи рішення №528 VІ сесії VII скликання від 24.02.2017 р. «Про 

затвердження Плану зонування території м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, 

с. Зарічне Хустської міської ради Закарпатської області» та висновок постійної 
депутатської комісії з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища, керуючись інтересами територіальної громади, сесія Хустської 
міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наступним 

громадянам: 

1.1.Орос Марії Василівні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 1951710749, на земельну ділянку площею 0,0230 га, кадастровий 

номер – 2110800000:01:009:0138, м. Хуст, вул. А.Єнковського, 29, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.2. Рак Олексію Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2940700918, на земельну ділянку площею 0,0545 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:057:0077, м. Хуст, вул. Ювілейна, 13, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.3. Кадар Миколі Миколайовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3202707910, на земельну ділянку площею 0,0625 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:021:0181, м. Хуст, вул. Ластовча, 26, для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.4. Сич (Шаройко)Альоні Михайлівні, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3286702608, на земельну ділянку площею 0,0201 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:013:0213, м. Хуст, вул. Небесної Сотні, 15, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка); 

1.5. Шутко Володимиру Дмитровичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2232603674, на земельну ділянку площею 0,0640 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:059:0324, м. Хуст, вул. Чубинського, 64, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка); 

1.6. Кочіш Мар`яні Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3417600680, на земельну ділянку площею 0,0706 га, 
кадастровий номер – 2110800000:03:001:0261, с. Чертіж, вул. Нірешська, 39, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка); 

1.7. Кеню Олесі Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2641612461, на земельну ділянку площею 0,0585 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:029:0199, м.Хуст, 9-го Травня, 9, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.8. Цуцков Олександру Олександровичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3382100733, на земельну ділянку площею 0,0937 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:054:0048, м. Хуст, вул. Керамічна, 103, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.9. Антонь Мар`яні Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2677914387, на земельну ділянку площею 0,0667 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:024:0127, м. Хуст, вул. Пирогова, 64, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.10. Юраш Віталію Андрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2495812973, на земельну ділянку площею 0,0944 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:038:0103, м. Хуст, вул. Івана Франка, 61, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка); 

1.11. Матійко Любові Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2419922009, на земельну ділянку площею 0,0413 га, 
кадастровий номер – 2110800000:02:001:0049, с. Зарічне, вул. Зарічна, 74, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.12. Білак Марії Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1810403869, Білак Івану Івановичу,  реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 3105501578, на земельну ділянку площею 

0,0533 га, кадастровий номер – 2110800000:01:014:0283, м. Хуст, вул. 

Островського, 83А, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 



1.13. Мамнич Тетяні Степанівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2401002728, на земельну ділянку площею 0,0512 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:059:0326, м. Хуст, вул. М.Лучкая, 49, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.14. Матійко Олександру Івановичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3188709292, на земельну ділянку площею 0,0748 га, 
кадастровий номер – 2110800000:02:001:0048, с. Зарічне, вул. Зарічна, 70, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.15. Волос Ганні Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 1413817709, на земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий 

номер – 2110800000:01:008:0115, м. Хуст, вул. Маркуша, 5, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка); 
1.16. Синьо Анжелі Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2682102882, на земельну ділянку площею 0,0464 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:060:0175, м. Хуст, вул. Тичини, 14, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.17. Гелеван Ганні Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2228518481, на земельну ділянку площею 0,0923 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:027:0141, м. Хуст, вул. Островського, 120, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка); 

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

власність земельні ділянки. 

2.1. Громадянам, вказаним в пункті 1 підпункту 1.12. передати земельну 

ділянку у спільну сумісну власність. 
3. Вказати громадянам, перерахованим в пункті 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.  
 

Міський голова Володимир КАЩУК 

Бойко Г.В. 

 


