
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    І  СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
 
 

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.Джумурат Ніколь Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3763304858, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:04:001:0215, с. Кіреші, вул. Кірешська, 7А, 

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

1.2. Галамбіца Олені Юріївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1921416580, на земельну ділянку площею 0,0235 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:038:0106, м. Хуст, вул. Німецька, 1А, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.3. Келемен Юрію Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3093711975, Берец Марії Ярославівні, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 2891122711, на земельну ділянку площею 

0,0342 га, кадастровий номер – 2110800000:01:004:0150, м. Хуст, вул. Дружби, 



4, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 
1.4. Івегеш Марії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1658701266, на земельну ділянку площею 0,0963 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:027:0145, м. Хуст, вул. Островського, 116, 

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

1.5. Вовчок Тетяні Володимирівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2869513967, на земельну ділянку площею 0,0850 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:055:0163, м. Хуст, вул. президента 
М.Грушевського, 37, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 
1.6. Подолей Василю Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2185917199, на земельну ділянку площею 0,2500 га, 
кадастровий номер – 2125384000:01:002:0197, с. Хустець, вул. Хустець, 13, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.7. Фляшко Надії Володимирівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3201201902, на земельну ділянку площею 0,0125 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:024:0115, м. Хуст, вул. Пирогова, 30, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.8. Ланцфер Наталії Геннадіївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2990200144, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:055:0167, м. Хуст, вул. Косична, 57, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.9. Йоні Юрію Вільгельмовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1706317532, на земельну ділянку площею 0,0676 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:072:0289, м. Хуст, вул. Львівська, 165, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.10. Подгорняк Тетяні Петрівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2179804160, на земельну ділянку площею 0,0375 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:024:0130, м. Хуст, вул. Керамічна, 56, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.11. Спаська Оксані Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2496402965, на земельну ділянку площею 0,0601 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:055:0166, м. Хуст, вул. Суворова, 20, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.12. Шутко Ользі Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1720003246, на земельну ділянку площею 0,0841 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:029:0224, м. Хуст, вул. Тімірязєва, 19, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.13. Сливка Вікторії Вікторівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2771815283, на земельну ділянку площею 0,0762 га, 



кадастровий номер – 2110800000:01:036:0054, м. Хуст, вул. Вокзальна, 26 «А», 

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

1.14. Юрик Роману Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2817119659, на земельну ділянку площею 0,0550 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:076:0060, с. Чертіж, вул. Нірешська, 2 «А», 

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

1.15. Глеба Йолані Іштванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1436016567, на земельну ділянку площею 0,0321 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:008:0120, м. Хуст, вул. Нова, 4, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.16. Білецький Михайлу Михайловичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3460700437, на земельну ділянку площею 0,1439 га, 
кадастровий номер – 2125387100:01:008:0261, с. Рокосово, вул. Лесі Українки, 

12, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 
1.17. Орос Юрію Тихоновичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2339011238, на земельну ділянку площею 0,0182 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:010:0077, м. Хуст, вул. 900-річчя Хуста, 
2/2, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 
1.18. Орос Юрію Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3624604997, на земельну ділянку площею 0,0067 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:010:0076, м. Хуст, вул. 900-річчя Хуста, 2 

«а», 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. 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 

 

 

 

 

 

 


