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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 3165 
 
 

30.11.2020 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. Вовчок Михайлу Михайловичу,  реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2249203230, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:032:0026, м. Хуст, вул. Чижмаря, 83А, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.2. Хомутовській Мар`яні Антонівні, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3033324185, на земельну ділянку площею 0,0529 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:009:0140, м. Хуст, вул. А.Єнковського, 18, 

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

1.3.  Фляшко Ользі Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1862817021, на земельну ділянку площею 0,0634 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:055:0159, м. Хуст, вул. президента 



М.Грушевського, 55, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 
1.4. Попович Тетяні Вікторівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3406400760, на земельну ділянку площею 0,0640 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:060:0171, м. Хуст, вул. президента 
М.Грушевського, 15, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 
1.5. Боклаганич Раді Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3125402465, на земельну ділянку площею 0,0775 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:014:0289, м. Хуст, вул. гетьмана П.Орлика, 
64, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 
1.6. Столець Володимиру Миколайовичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2229903758, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:04:002:0028, с. Кіреші, вул. Кірешська, 48 «а», 

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

1.7. Вучкан Вірі Володимирівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3098309320, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:04:002:0027, с. Кіреші, вул. Кірешська, 48, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.8. Сможаник Розалії Федорівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1608608124, на земельну ділянку площею 0,0568 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:055:0161, м. Хуст, вул. Суворова, 55, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.9. Енеді Любові Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2267316729, на земельну ділянку площею 0,0433 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:018:0121, м. Хуст, вул. Мічуріна, 27, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.10. Гайду Ользі Карлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2280303346, на земельну ділянку площею 0,0370 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:008:0118, м. Хуст, вул. Карла Купара, 14, 

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

1.11. Демеш Федору Федоровичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2601103338, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:04:002:0043, с. Кіреші, вул. Молодіжна, 79, 

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

1.12. Немеш Наталії Федорівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2776501400, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:02:001:0055, м. Хуст, вул. Заводська, 30, 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.  
 
 

 

Міський голова        Володимир КАЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


