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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

        ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 3073 

 

23.09.2020 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. Тегза Мар’яні Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2780611487,на земельну ділянку площею 0,1055 га, 

кадастровий номер –2110800000:03:001:0279, с. Чертіж, вул. Ставкова, б/н,для 

ведення особистого селянського господарства; 
1.2. Бобик Ользі Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3428808708,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:064:0059, м. Хуст, вул. Весела, 29,для 

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

1.3. Криванич Олегу Миколайовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3022400053,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:063:0162, м. Хуст, вул. Світла, 3,для 

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



1.4. Роман Вікторії Петрівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2960800428,на земельну ділянку площею 0,0630 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0362, м. Хуст, вул. Єднання, 55,для 

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

1.5. Бонкало Любові Миколаївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3164707341,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:064:0065, м. Хуст, вул. Весела, 21,для 

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

1.6. Гербей Юрію Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3189907979,на земельну ділянку площею 0,1530 га, 

кадастровий номер –2110800000:04:002:0039, с. Кіреші, вул. Кірешська, б/н,для 

ведення особистого селянського господарства; 
1.7. Агій Надії Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2195421427,на земельну ділянку площею 0,0679 га, кадастровий 

номер –2110800000:01:077:0038, м. Хуст, вул. Єднання, 1,для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка); 

1.8. Шваля Івану Миколайовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3088513338,на земельну ділянку площею 0,0626 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0364, м. Хуст, вул. Артемівська, 52,для 

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

1.9. Черакаєв Олександру Аркадійовичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2305115072,на земельну ділянку площею 0,5000 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:045:0009, м. Хуст, в межах населеного 

пункту, для ведення особистого селянського господарства; 

1.10. Лукач Івану Володимировичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3443000433,на земельну ділянку площею 0,0630 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0363, м. Хуст, вул. Єднання, 51,для 

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

1.11. Рівіс Михайлу Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2578818612, на земельну ділянку площею 0,7000 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:032:0021, м. Хуст, в межах населеного 

пункту, для ведення особистого селянського господарства; 

1.12. Капустін Леоніду Олександровичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2877112618,на земельну ділянку площею 0,7000 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:032:0022, м. Хуст, в межах населеного 

пункту, для ведення особистого селянського господарства; 

1.13. Антал Аделіні Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3296501467,на земельну ділянку площею 0,1000 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:073:0010, м. Хуст, вул. Зелена, 3,для 

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



1.14. Гирич Олександру Михайловичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3139005976,на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:073:0011, м. Хуст, вул. Зелена, 1,для 

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

1.15. Шеверя Вікторії Володимирівні, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3349509186,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:064:0069, м. Хуст, вул. Золота, 33,для 

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

1.16. Палканинець Василю Андрійовичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2357602872,на земельну ділянку площею 0,4800 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:032:0023, м. Хуст, в межах населеного 

пункту,для ведення особистого селянського господарства; 

1.17. Василюк Івану Володимировичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3060012659, на земельну ділянку площею 0,4600 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:032:0024, м. Хуст,  в межах населеного 

пункту,для ведення особистого селянського господарства; 

1.18. Козьма Йосипу Йосиповичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2384012554,на земельну ділянку площею 0,0630 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:071:0205, м. Хуст, вул. Єднання, 21,для 

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

1.19. Капцош Василю Степановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2107821998,на земельну ділянку площею 0,0512 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:058:0224, м. Хуст, вул. І.Рогача, 30,для 

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

1.20. Бринзей Наталії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2663109881, на земельну ділянку площею 0,5558 га, 
кадастровий номер –2110800000:04:002:0040, с.Кіреші, вул. Івана Чендея, б/н, 

для ведення особистого селянського господарства; 
1.21. Гричка Мирону Томовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1740007859, на земельну ділянку площею 0,4600 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:032:0025, м. Хуст, в межах населеного 

пункту, для ведення особистого селянського господарства; 

1.22. Дубинській Наталії Анатоліївні, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2862903502,на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:073:0012, м. Хуст, вул. Топольна, 4,для 

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

1.23. Буришин Аллі Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2685310085,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:064:0068, м. Хуст, вул. Чумацька, 13,для 

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



1.24. Ворохта Ользі Ярославівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3494900266,на земельну ділянку площею 0,1000 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:073:0013, м. Хуст, вул. Топольна, 2,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 
 


