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 УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

        ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
  

РІШЕННЯ № 3074 
 

23.09.2020 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.Дудченко Аліні Анатоліївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3670202122, на земельну ділянку площею 0,0716 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:069:0092, м. Хуст, вул. Крайня, 43, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.2. Караба Галині Володимирівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1872812688, Караба Володимиру Васильовичу, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків – 3213906876, на земельну ділянку 

площею 0,0533 га, кадастровий номер – 2110800000:01:054:0137, м. Хуст, вул. 

Висока, 5, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 
1.3. Єсип Оксані Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2764116168, на земельну ділянку площею 0,0583 га, кадастровий номер 

– 2110800000:01:025:0143, м. Хуст, вул. Ярослава Мудрого, 26, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка); 

1.4. Болог Ірині Іштванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 2483212189, на земельну ділянку площею 0,0475 га, кадастровий номер 



 – 2110800000:01:028:0195, м. Хуст, вул. М.Коцюбинського, 45, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.5. Олексик Марії Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1895803561,   Олексик Віктору Йосиповичу,реєстраційний 

номер облікової картки платника податків – 2621502359, Олексик Михайлу 

Йосиповичу,реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

2964215798, Олексик Сергію Йосиповичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків –2743212837, на земельну ділянку площею 0,0625 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:060:0177, м. Хуст, вул. Кирила і Мефодія, 39, 

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

1.6. Шегда Марії Юріївні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 2231305609, на земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер 

– 2110800000:02:001:0053, с. Зарічне, вул. Зарічна, 124, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка);  

1.7. Марчук Павлу Павловичу,реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3306800414, на земельну ділянку площею 0,0464 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:060:0147, м. Хуст, вул. Княгині Ольги, 7, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.8. Якобишин Ганні Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1799605620, на земельну ділянку площею 0,0524 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:060:0176, м. Хуст, вул. Тичини, 7, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.9. Карпинець Тамарі Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2513012440, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:074:0169, м. Хуст, вул. Садова, 18 Б, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.10. Губаль Еріці Василівні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 2811418622, на земельну ділянку площею 0,0609 га, кадастровий номер 

– 2110800000:01:014:0276, м. Хуст, вул. Пилипа Орлика, 74, 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 1.2., 1.5.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 

 


