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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                  І   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

                                                    РІШЕННЯ № 66 

 
 

29.01.2021 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 міської ради  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

1.1. Барбос Миколі Миколайовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3229318791, на земельну ділянку площею 0,0630 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:070:0370, в м. Хуст, вул. Велика, 47,для 

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

1.2.Куртяк Роберту Павловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3421300318,на земельну ділянку площею 0,1000 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:030:0214, в м. Хуст, вул. Лісна, б/н, для 

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

1.3. Алєксєєв Григорій-Максиму Станіславовичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 2561501690,на земельну ділянку площею 

0,0032 га, кадастровий номер –2110800000:01:017:0170, в м. Хуст,вул. Зоряна, 
47 А, для будівництва індивідуальних гаражів; 



1.4. Курденко Павлу Євгенійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3204408176,на земельну ділянку площею 0,0654 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0371, в м. Хуст, вул. Єднання, 41, для 

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

1.5. Сабов Віктору Золтановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2993300054,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:063:0141, в м. Хуст, вул. Світла, 10, для 

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

1.6. Сугай Павлу Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2867112611,на земельну ділянку площею 0,2230 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:074:0174, в м. Хуст, вул. Андрія Коцки, б/н 

(біля будинку №22), для ведення особистого селянського господарства; 
1.7. Кадар Роберту Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3300011610,на земельну ділянку площею 0,0370 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:060:1255, в м. Хуст, вул. президента 
М.Грушевського, б/н, для ведення особистого селянського господарства; 

1.8. Татарінцев Миколі Вікторовичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2084119698,на земельну ділянку площею 0,3000 га, 
кадастровий номер –2110800000:04:002:0047, в с. Кіреші,вул. Івана Чендея, б/н, 

для ведення особистого селянського господарства; 
1.9. Штефуца Галині Петрівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2869320289,на земельну ділянку площею 0,1157 га, 

кадастровий номер –2110800000:04:002:0046, в с. Кіреші,вул. Молодіжна, б/н, 

для ведення особистого селянського господарства; 
1.10.Шпірь Мар’яні Іванівні,реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3201408704,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:064:0064, в м. Хуст, вул. Золота, 38, для 

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

1.11. Мандрик Михайлу Йосиповичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2259811855, на земельну ділянку площею 0,0027 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:024:0128, в м. Хуст, вул. академіка 
І.Грабара, б/н, для будівництва індивідуальних гаражів; 

1.12. Мандрик Олександру Йосиповичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2202303393, на земельну ділянку площею 0,0027 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:024:0131, в м. Хуст, вул. академіка 
І.Грабара, б/н, для будівництва індивідуальних гаражів; 

1.13. Кміть Володимиру Васильовичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2698919997, на земельну ділянку площею 0,0648 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:064:0081, в м. Хуст, вул. Берегова, 19, для 

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

1.14. Мелеш Миколі Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3463100276, на земельну ділянку площею 0,0648 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:064:0077, в м. Хуст, вул. Золота, 32, для 



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

1.15. Діденко Наталії Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3115609388, на земельну ділянку площею 0,0630 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:070:0271, в м. Хуст, вул. Панаса Мирного, 

45, для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.16. Штефуца Магдалині Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2174904209, на земельну ділянку площею 0,0648 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:064:0082, в м. Хуст, вул. Золота, 36, для 

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

1.17. Рівіс Анжеліці Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2559002449, на земельну ділянку площею 0,0100 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:004:0149, в м. Хуст, вул. Духновича, б/н, 

для будівництва індивідуальних гаражів; 

1.18. Вовчок Владиславі Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3156108489, на земельну ділянку площею 0,0630 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:070:0372, в м. Хуст, вул. Вербова, 34, для 

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

1.19. Ляшко Вікторії Олександрівні,  реєстраційний  номер облікової 
картки платника податків – 3038400042, на земельну ділянку площею 0,0038 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:004:0148, в м. Хуст по вул. Духновича, б/н, 

для будівництва індивідуальних гаражів; 

1.20. Заяць Валерію Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2706702277, Заяць Ярославу Йосиповичу, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків –  3085302997, Заяць Василині 
Іллічні, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 1990903804, 

на земельну ділянку площею 0,0732 га, кадастровий номер –

2110800000:01:026:0130, в м. Хуст, вул. Комарова, 34, 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 1.20, передати земельну 

ділянку у спільну сумісну власність. 

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 

 


