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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                     Х  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 3035 
 

31.08.2020 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. Смерека Вікторії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3182906989,на земельну ділянку площею 0,0630 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:071:0173, м. Хуст, вул. Патона, 12,для 

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

1.2. Смерека Ганні Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 2383621221,на земельну ділянку площею 0,0648 га, кадастровий номер –

2110800000:01:063:0158, м. Хуст, вул. Тепла, 12,для будівництва та обслуговування 

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

1.3. Форкош Ружені Дезидерівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3150809403,на земельну ділянку площею 0,0320 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:063:0159, м. Хуст, вул. Патріотична, 8,для 

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

1.4. Петраш Івану Івановичу, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 2901825010,на земельну ділянку площею 0,0383 га, кадастровий номер –

2110800000:03:001:0271, с.Чертіж, вул. Нірешська, б/н,для ведення особистого 

селянського господарства; 



1.5. Мигалко Богдану Володимировичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3529900296,на земельну ділянку площею 0,7000 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:057:0081, м. Хуст, в межах населеного 

пункту,для ведення особистого селянського господарства; 

1.6. Сімакова Людмилі Іллівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2913413980,на земельну ділянку площею 0,0630 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0361, м. Хуст, вул. Єднання, 23,для 

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

1.7. Раковці Наталії Юріївні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 3036500085,на земельну ділянку площею 0,0630 га, кадастровий номер –

2110800000:01:077:0037, м. Хуст, вул. Артемівська, 13,для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка); 

1.8. Гержик Юрію Сергійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2605410071,на земельну ділянку площею 0,6000 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:057:0080, м. Хуст, в межах населеного пункту, 

Закарпатської області,для ведення особистого  селянського господарства; 
1.9. Немеш Михайлу Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2204103638,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:064:0060, м. Хуст, вул. Чумацька, 14,для 

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

1.10. Микита Івану Івановичу, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 2563310532,на земельну ділянку площею 0,0630 га, кадастровий номер –

2110800000:01:070:0360, м. Хуст, вул. Велика, 86,для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка); 

1.11. Пішта Михайлу Франтішековичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2086602737,на земельну ділянку площею 0,6771 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:057:0082, м. Хуст, в межах населеного пункту, 

Закарпатської області,для ведення особистого  селянського господарства; 
1.12. Антонюк Володимиру Богдановичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2842213516,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:066:0092, м. Хуст, вул. Чумацька, 17,для 

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

1.13. Олексик Миколі Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3248206590,на земельну ділянку площею 

0,0648 га,кадастровий номер –2110800000:01:064:0063, м. Хуст, вул. Весела, 35, 

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

1.14. Орос Наталії Анатоліївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2865206567,на земельну ділянку площею 0,0990 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:066:0066, м. Хуст, вул. Мирна, 2,для 

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

1.15. Курденко Лідії Андріївнї, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3221622664,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:063:0160, м. Хуст, вул. Європейська, 11,для 



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

1.16. Панько Володимиру Володимировичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3372300698, на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:064:0067, м. Хуст, вул. Чумацька, 16, для 

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

1.17. Павелко Любові Володимирівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1971802888, на земельну ділянку площею 0,1500 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:068:0092, м. Хуст, в межах населеного пункту, 

для ведення особистого селянського господарства; 
1.18. Рошко Михайлу Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2181923114, на земельну ділянку площею 0,7000 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:032:0018, м. Хуст, в межах населеного пункту, 

для ведення особистого селянського господарства; 
1.19. Литвин Михайлу Олеговичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3428810354, на земельну ділянку площею 0,7000 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:057:0083, м. Хуст, в межах населеного пункту, 

для ведення особистого селянського господарства; 
1.20. Павлій Ангеліні Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3316306142, на земельну ділянку площею 0,2864 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:074:0170, м. Хуст, вул. Садова, б/н, для 

ведення особистого селянського господарства; 
1.21. Дзяпко Юрію Івановичу, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2215401599, на земельну ділянку площею 0,7000 га, кадастровий номер 

– 2110800000:01:032:0020, м. Хуст, в межах населеного пункту, для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.22. Величко Сергію Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2195504270, на земельну ділянку площею 0,7000 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:032:0019, м. Хуст, в межах населеного пункту, 

для ведення особистого селянського господарства; 
1.23. Орбан Олександру Йосиповичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3119309958, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:030:0209, м. Хуст, вул. Лісна, б/н, 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 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   Володимир КАЩУК 

 


