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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

          ПОЗАЧЕРГОВА   СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 3114 
 
 

16.10.2020 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.Сабов Михайлу Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1622509877, Сабов Агнеті Артурівні, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 2790411064, СабовГабріеллі Артурівні, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3713603384, Сабов 
Емілії Артурівні, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

3981501168,на земельну ділянку площею 0,0720 га, кадастровий номер – 

2110800000:01:021:0174, м.Хуст, вул. Івана Франка, 31, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка); 
1.2. Караба Юрію Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2867203373, на земельну ділянку площею 0,0881 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:054:0136, м.Хуст, вул. Висока, 7, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 



1.3. Довганич Ірині Романівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3032008123, на земельну ділянку площею 0,0643 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:003:0070, м. Хуст, вул. Корятовича, 7, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.4. Біляк Василю Степановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2168203334, Біляк Наталії Федорівні, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 2403311908, на земельну ділянку площею 

0,0620 га, кадастровий номер – 2110800000:01:057:0085, м. Хуст, вул. Сонячна, 
16, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 
1.5. Крішталь Віті Володимирівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3334401241, на земельну ділянку площею 0,0218 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:014:0288, м. Хуст, вул. Пилипа Орлика, 46, 

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

1.6. Хмара Володимиру Васильовичу,  реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2487804790, на земельну ділянку площею 0,0439 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:028:0196, м. Хуст, вул. Коцюбинського, 47, 

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

1.7. Гаврило Тетяні Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2402916883, Гаврило Олександру Васильовичу, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3221507097, 

Гаврило Василю Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 3372200659, Гаврило Михайлу Васильовичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 3535300298, на земельну ділянку площею 

0,0271 га, кадастровий номер – 2110800000:01:017:0169, м. Хуст, вул. Лизанця, 
32, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 
1.8. Луканич Мефтодію Михайловичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 1044102613, на земельну ділянку площею 0,0598 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:026:0128, м. Хуст, вул. Затишна, 21, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.9. М`язик Остапу Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3295212596, на земельну ділянку площею 0,0955 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:019:0169, м. Хуст, вул. Петра Григоренка, 
16, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 
1.10. Клованич Івану Петровичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2557220974, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:04:002:0041, с. Кіреші, вул. Івана Чендея, 66, 

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

1.11. Гузинець Григорію Васильовичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2016318195, на земельну ділянку площею 0,0481 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:027:0144, м. Хуст, вул. І.Губаля, 13/4, для 



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

1.12. Панько Яні Миколаївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3538300205, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:055:0153, м. Хуст, вул. Косична, 103, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.13. Іванчо Світлані Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2616702683, на земельну ділянку площею 0,0390 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:021:0160, м. Хуст, вул. Ластовча, 3, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.14. Штефуца Катерині Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1908813429, на земельну ділянку площею 0,0554 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:018:0125, м. Хуст, вул. Мічуріна, 9, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.15. Величко Андрію Степановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3008000010, на земельну ділянку площею 0,0665 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:014:0260, м. Хуст, вул. Пилипа Орлика, 69, 

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 1.1., 1.4., 1.7.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 

 

 

 

 

 

 

 

 


