
 

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. Булей Анні Федорівні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 3085515582, на земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий 

номер – 2110800000:01:035:0115, м. Хуст, вул. Німецька, б/н, для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.2. Дозорцев Володимиру Васильовичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 1778018238, на земельну ділянку площею 0,0648 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:064:0090, м. Хуст, вул. Абрикосова, 3, для 

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

1.3. Федорик Марії Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3296420547, на земельну ділянку площею 0,0310 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:063:0164, м. Хуст, вул. Патріотична, 9, для 

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



1.4. Гергардт Катерині Пийтерівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2259617660, на земельну ділянку площею 0,1198 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:040:0100, м. Хуст, вул. Івана Франка, б/н, 

для ведення особистого селянського господарства; 
1.5. Король Наталії Юріївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2593329604, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:03:001:0293, с. Чертіж, вул. Ділова, 5, для 

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

1.6. Маді Валерії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2420001080, на земельну ділянку площею 0,1880 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:051:0058, м. Хуст, вул. Колгоспна, б/н, для 

ведення особистого селянського господарства; 
1.7. Обручар Тетяні Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3224301083, на земельну ділянку площею 0,0648 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:064:0080, м. Хуст, вул. Світла, 27, для 

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

1.8. Сабов Ользі Олександрівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3271405829, на земельну ділянку площею 0,0640 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:059:0334, м. Хуст, вул. О.Блеста, б/н, для 

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

1.9. Драгула Анні Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3480000463, на земельну ділянку площею 0,0554 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:070:0376, м. Хуст, вул. Артемівська, 36, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка); 
1.10. Лоїк Софії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1369809825, на земельну ділянку площею 0,0031 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:005:0181, м. Хуст, вул. Євгена Коновальця, 

біля будинку №22 «а», для будівництва індивідуальних гаражів. 

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

власність земельні ділянки. 

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 та відділ земельних ресурсів Хустської міської ради. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 


