
 

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. Сарай Роману Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3128609712, на земельну ділянку площею 0,0630 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:070:0374, м. Хуст, вул. Велика, 84,для 

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

1.2. Мадярчик Юдіті Ернестівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2317815404,на земельну ділянку площею 0,0529 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:063:0052, м. Хуст, вул. Німецька, б/н, для 

ведення особистого селянського господарства; 
1.3. Кемінь Світлані Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3145408743,на земельну ділянку площею 0,2000 га, 

кадастровий номер –2110800000:04:002:0055, с. Кіреші, вул. Івана Чендея, 

б/н,для  ведення особистого селянського господарства; 



1.4. Спаська Тетяні Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2750210145,на земельну ділянку площею 0,0354 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:054:0144, м. Хуст, вул. М.Долиная, 33,для 

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

1.5. Говді Олені Петрівні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 2622416724,на земельну ділянку площею 0,0648 га, кадастровий 

номер –2110800000:01:064:0086, м. Хуст, вул. Чумацька, 11,для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка); 

1.6. Ковач Юрію Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3244300971,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:063:0092, м. Хуст, вул. Наукова, 51,для 

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

1.7. Дмитренко Діані Юріївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3231402709,на земельну ділянку площею 0,0648 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:063:0163, м. Хуст, вул. Наукова, 54,для 

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

1.8. Павлій Марії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2596902945,на земельну ділянку площею 0,1450 га, 

кадастровий номер –2110800000:03:001:0296, с. Чертіж, вул. Еміліана 
Невицького, б/н (біля будинку №18),для ведення особистого селянського 

господарства; 
1.9. Коротюк Вікторії Миколаївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2049204047,на земельну ділянку площею 0,1200 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:064:0089, м. Хуст, в межах населеного 

пункту, для індивідуального садівництва; 

1.10. Щербан Олександрі Олександрівні, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3062203767, на земельну ділянку площею 0,1200 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:064:0088, м. Хуст, в межах населеного 

пункту, для індивідуального садівництва; 

1.11. Копинець Юрію Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3596306498,на земельну ділянку площею 0,0630 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:071:0206, м. Хуст, вул. Єднання, 19,для 

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

1.12. Арделан Юрію Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3116709455,на земельну ділянку площею 0,1000 га, 

кадастровий номер –2110800000:04:002:0057, с.Кіреші, вул. Нарцисова, б/н,  

для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка); 
1.13. Вакаров Михайлу Михайловичу,  реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2649001115,на земельну ділянку площею 0,1584 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:074:0175, м. Хуст, вул. Садова, б/н,для 

ведення особистого селянського господарства; 



1.14. Ярема Світлані Дмитрівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2681216505,на земельну ділянку площею 0,3940 га, 

кадастровий номер –2110800000:04:002:0051, с. Кіреші, вул. Івана Чендея, б/н 

(біля будинку №22),для ведення особистого селянського господарства; 
1.15. Чулей Мирославі Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків –  2228206546, на земельну ділянку площею 0,0222 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:024:0133, м. Хуст, вул. Братів Реваїв, б/н, 

для ведення особистого селянського господарства; 
1.16. Пойда Валерію Олександровичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 3534200238,на земельну ділянку площею 0,0641 га, 
кадастровий номер –2110800000:01:064:0087, м. Хуст, вул. Абрикосова, 1,  для 

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

1.17. Топтей Валерію Йосиповичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3515600238,на земельну ділянку площею 0,2000 га, 

кадастровий номер –2110800000:07:003:0196, за межами населених пунктів на 
території Хустської міської ради, ур. «Верхні Кіреші»,  для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Громадянам, перерахованим в пункті 1 даного рішення, передати у 

власність земельні ділянки. 

3.Вказатигромадянам, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


