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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    Х  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 2083 

 
 

31.07.2020 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. Буковецькому Володимиру Михайловичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 3150809116,на земельну ділянку площею 

0,0648 га, кадастровий номер –2110800000:01:064:0052, м. Хуст, вул. Золота, 
30,для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.2. Пилип Павлу Павловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1854321135,на земельну ділянку площею 0,0630 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0351, м. Хуст, вул. Артемівська, 25,для 

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

1.3. Запольському Євгенію Олександровичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 2625018458,на земельну ділянку площею 

0,0056 га, кадастровий номер –2110800000:01:010:0099, м. Хуст, вул. 900-річчя 

Хуста, б/н,для будівництва індивідуальних гаражів; 



1.4. Пилип Павлу Павловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2846509215,на земельну ділянку площею 0,0960 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0356, м. Хуст, вул. Артемівська, 23,для 

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

1.5. Продан Роберту Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3378400538,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:064:0057, м. Хуст, вул. Чумацька, 6,для 

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

1.6. Попович Михайлу Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2562724015,на земельну ділянку площею 0,0900 га, 

кадастровий номер –2110800000:04:002:0037, с. Кіреші, вул. Казкова, 14,для 

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

1.7. Прибуш Едуарду Вікторовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3595606654,на земельну ділянку площею 0,0895 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:071:0203, м. Хуст, вул. Панаса Мирного, 

7,для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.8. Шін Володимиру Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3114909479,на земельну ділянку площею 0,0630 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0357, м. Хуст, вул. Народна, 62,для 

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

1.9. Кушілка Ігорю Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3588002912,на земельну ділянку площею 0,0630 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0358, м. Хуст, вул. Єднання, 27,для 

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

1.10. Попович Надії Антонівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3135507823,на земельну ділянку площею 0,0630 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0359, м. Хуст, вул. Народна, 57,для 

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

1.11. Керечан Йосипу Олексійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2065501174,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:064:0062, м. Хуст, вул. Берегова, 21,для 

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

1.12. Берец Вікторії Миколаївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3526900449, на земельну ділянку площею 0,0648 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:064:0061, м. Хуст, вул. Золота, 24,для 

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

1.13. Власюк Володимиру Володимировичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 2509416273, на земельну ділянку площею 



0,0630 га, кадастровий номер –2110800000:01:077:0036, м. Хуст, 

вул. Артемівська, 17,для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.14. Котенко Олегу Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2030714279, на земельну ділянку площею 0,0975 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:071:0204, м. Хуст, вул. Барвінкова, 22,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. 

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 

 


