
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    І    СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
 

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,  міська рада  

 

                                                             ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

1.1. Росоха Івану Мироновичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3304711817,на земельну ділянку площею 0,0644 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:070:0373, м. Хуст, вул. Патона, 7,для 

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

1.2. Оріхан Ользі Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2312824386,на земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер 

–2110800000:01:076:0059, с. Чертіж, вул. Червоногірська, 2,для будівництва та 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка); 

1.3. Силаді Оксані Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2339314909,на земельну ділянку площею 0,0630 га, кадастровий номер 

–2110800000:01:070:0367, м. Хуст, вул. Західна, 96,для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка); 

1.4. Гречуха Марині Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2626611823,на земельну ділянку площею 0,0050 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:005:0179, м. Хуст, вул. Слов’янська, б/н, для 

будівництва індивідуальних гаражів; 



1.5. Панца Руслану Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2918201552,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:064:0084, м. Хуст, вул. Пишна, 10,для 

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

1.6. Даниловській Вікторії Сергіївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3089112209,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:066:0093, м. Хуст, вул. Бджолина, 17,для 

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

1.7. Аліджанов Костянтину Юрійовичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3048002153,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:064:0085, м. Хуст, вул. Пишна, 8,для 

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

1.8. Вака Анатолію Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2494512730,на земельну ділянку площею 0,0630 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:071:0208, м. Хуст, вул. Патона, 16,для 

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

1.9. Комар Павлу Олександровичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2320503415,на земельну ділянку площею 0,0630 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:071:0207, м. Хуст, вул. Передова, 3,для 

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

1.10. Рокосовик Едуарду Йосиповичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2976707779,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:064:0083, м. Хуст, вул. Берегова, 3,для 

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

1.11. Марзанич Василю Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3361500678,на земельну ділянку площею 0,0800 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:028:0197, м. Хуст, вул. Возз’єднання, 52,для 

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

1.12. Цуцковій Ользі Павлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3304111727,на земельну ділянку площею 0,0391 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:077:0016, с. Зарічне, вул. Зарічна, б/н, для 

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

1.13. Гайду Олені Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2436619167 та Куртяк Марині Іванівні, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3167607681 на земельну ділянку площею 0,0512 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:057:0092, м. Хуст, вул. Сонячна, 3, 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, п.1.13 передати 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 

 


