
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    І  СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 161 
 

31.03.2021 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, міська рада 
  

                                                              ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наступним 

громадянам: 

1.1. Мороз Надії Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2464202962,на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:03:001:1291, с. Чертіж, вул. В.Івасюка, 17, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.2. Коржак Вікторії Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2617603080, на земельну ділянку площею 0,0418 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:007:0102, м.Хуст, вул. Лемка, 6, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.3. Павлишинець Наталії Юріївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2718213260, Палінчак Нелі Іванівні, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 3411000526, Долинко Яні Іванівні, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3639406796, на 
земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер – 

2110800000:01:055:0162, м. Хуст, вул. президента М.Грушевського, 49, для 



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

1.4. Ладої Ірині Георгіївні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 2129909565, Ладої Олександру Олександровичу, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків – 2053706713, на земельну ділянку 

площею 0,1000 га, кадастровий номер – 2110800000:01:020:0061, м.Хуст, вул. 

Маркуша, 43-43А, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 
1.5. Тодавчич Володимиру Миколайовичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2234703791, на земельну ділянку площею 0,0600 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:029:0221, м. Хуст, вул. Павловича, 58, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.6. Романенко Ірині Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2207004749, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:04:002:0050, с.Кіреші, вул. Івана Чендея, 130, 

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

1.7. Рокос Дмитру Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3298812498, на земельну ділянку площею 0,0425 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:009:0141, м. Хуст, вул. Ломоносова, 3, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.8. Біланинець Сергію Васильовичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2838303891, на земельну ділянку площею 0,0210 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:007:0103, м. Хуст, вул. Лемка, 4, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.9. Лавринко Мар’яні Ернестівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2544112182, на земельну ділянку площею 0,0437 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:014:0292, м. Хуст, вул. гетьмана Пилипа 
Орлика, 70, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 
1.10. Худенко Олександру Олександровичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 2458518859, на земельну ділянку площею 

0,0609 га, кадастровий номер – 2110800000:01:028:0181, м. Хуст, вул. 

Коцюбинського, 31, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 
1.11. Сеневич Ганні Томівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1338507981, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:03:001:0288, с. Чертіж, вул. Петра Лодія, 35, 

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

1.12. Дувалка Олені Семенівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1987520967, на земельну ділянку площею 0,0671 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:014:0290, м. Хуст, вул. гетьмана П.Орлика, 
62, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 



1.13. Савка Михайлу Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2073103436, на земельну ділянку площею 0,0512 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:059:0330, м. Хуст, вул. Орлая, 11, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.14. Букович Яношу Дьордьовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1569703411, на земельну ділянку площею 0,0506 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:029:0220, м. Хуст, вул. Космонавтів, 14, 

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

1.15. Пилип Марії Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2230203784, на земельну ділянку площею 0,0323 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:055:0157, м. Хуст, вул. Суворова, 44, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.16. Голеня Любові Миколаївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2672815147, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:03:001:0292, с. Чертіж, вул. Петра Лодія, 6, 

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

1.17. Павлишинець Едуарду Едуардовичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3656105912, на земельну ділянку площею 0,0772 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:033:0101, м.Хуст, вул. Волошина А., 84, 

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

1.18. Гушка Івану Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 8257305978, на земельну ділянку площею 0,0740 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:017:0171, м. Хуст, вул. Лизанця, 36, 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 1.3., 1.4. 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 

 

 

 

 


