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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                           ПОЗАЧЕРГОВА   СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 3162 

 
 

30.11.2020 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. Гаврилець Богдану Дем’яновичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2018518199,  на земельну ділянку площею 

0,0477 га, кадастровий номер – 2110800000:01:030:0210, в м. Хуст, 
вул. Спортивна, б/н, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.2. Вучкан Ервіну Мирославовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3338900155, на земельну ділянку площею 0,0630 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:070:0366, в м. Хуст по вул. Артемівська, 

28, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.3. Губаль Тетяні Степанівні,  реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2927900505, на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:064:0076, в м. Хуст по вул. Чумацька, 24, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка); 



1.4. Карпинець Тамарі Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2513012440, на земельну ділянку площею 0,0700 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:074:0173, в м. Хуст по вул. Садова, б/н, для 

ведення особистого селянського господарства; 
1.5. Якубець Марії Юріївні, реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків – 2274913268, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:073:0023, в м. Хуст по вул. Зелена, 4, для 

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

1.6. Ісак Богдану Юрійовичу, реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків – 2795023094, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:073:0022, в м. Хуст по вул. Зелена, 14, для 

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

1.7. Пох Володимиру Івановичу, реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків – 2727519737, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:073:0021, в м. Хуст по вул. Зелена, 16, для 

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

1.8. Чумак Івану Івановичу, реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків – 2833015378, на земельну ділянку площею 0,0800 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:030:0211, в м. Хуст по вул. Яблунева, 14, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка); 
1.9. Попкова Наталії Вікторівні, реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків – 3022206149, на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:064:0050, в м. Хуст по вул. Світла, 41, для 

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

1.10. Поляков Євгенію Михайловичу, реєстраційний  номер облікової 
картки платника податків – 3558900438, на земельну ділянку площею 0,0790 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:070:0369, в м. Хуст по вул. Панаса 
Мирного, 88, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.11. Роман Ганні Михайлівні, реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків – 2028803681, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:073:0024, в м. Хуст по вул. Зелена, 2, для 

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

1.12. Густі Яніні Йосипівні, реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків – 3043402503, на земельну ділянку площею 0,1375 га 
кадастровий номер – 2110800000:01:023:0061, в м. Хуст по вул. Визволення, 

б/н, для ведення особистого селянського господарства; 
1.13. Паулюк Наталії Миколаївні, реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків – 2138312469, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:073:0026, в м. Хуст по вул. Зелена, 8, для 

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



1.14. Можарович Анні Федорівні, реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків – 3251706604, на земельну ділянку площею 0,0585 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:070:0368, в м. Хуст по вул. Вербова, 36, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка); 
1.15. Товт Людвігу Миколайовичу, реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків – 2119803893, на земельну ділянку площею 0,0948 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:073:0025, в м. Хуст по вул. Зелена, 13, для 

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

1.16. Зеленяк Яні Юріївні, реєстраційний  номер облікової картки платника 
податків – 3446800361, на земельну ділянку площею 0,0648 га, кадастровий 

номер – 2110800000:01:064:0074, в м. Хуст по вул. Чумацька, 12, для 

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

1.17. Татарінцев Миколі Миколайовичу, реєстраційний  номер облікової 
картки платника податків – 3079713852, на земельну ділянку площею 0,0648 га 
кадастровий номер – 2110800000:01:064:6000, в м. Хуст по вул. Весела, 31, для 

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

1.18. Столець Володимиру Миколайовичу, реєстраційний  номер облікової 
картки платника податків – 2229903758, на земельну ділянку площею 0,1573 га 
кадастровий номер – 2110800000:04:002:0044, в с. Кіреші по вул. Кірешська, 
б/н, для ведення особистого селянського господарства; 

1.19. Фіщук Віктору Миколайовичу, реєстраційний  номер облікової 
картки платника податків – 2181713251, на земельну ділянку площею 0,0850 га 
кадастровий номер – 2110800000:01:064:0078, в м. Хуст по вул. Пишна, 12, для 

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

1.20. Баран Наталії Іванівні, реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків – 2243416622, на земельну ділянку площею 0,1000 га 
кадастровий номер – 2110800000:01:073:0027, в м. Хуст по вул. Зелена, 6, для 

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

1.21. Енеді Маргариті Анатоліївні, реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків – 2567716107, на земельну ділянку площею 0,0500 га 
кадастровий номер – 2110800000:01:059:0331, в м. Хуст по вул. Довговича, 50, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка); 
1.22. Попадинець Володимиру Володимировичу, реєстраційний  номер 

облікової картки платника податків – 2791104292, на земельну ділянку площею 

0,0648 га кадастровий номер – 2110800000:01:064:0079, в м. Хуст по вул. 

Шопена, 18, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.23. Лукач Мирославі Михайлівні, реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків – 3135801421, на земельну ділянку площею 0,0014 га 
кадастровий номер – 2110800000:01:003:0095, в м. Хуст по вул. Корятовича, б/н 

(біля будинку №5 А), для будівництва індивідуальних гаражів. 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


