
 
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. Бабинець Любові Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2275303983, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 

кадастровий номер – 2110800000:02:001:0062, с. Зарічне, вул. Зарічна, 81, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.2. Штефуца Марії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2086031308, Штефуца Івану Юрійовичу, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків – 1879717951, на земельну ділянку 

площею 0,0923 га, кадастровий номер – 2125383600:01:006:0162, с. Іза, вул. 

О.Кабалюка, 5,  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.3. Голоботовському  Василю Михайловичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2312123810, на земельну ділянку площею 0,1427 га, 

кадастровий номер – 2125383600:01:006:0173, с. Іза, вул. О.Кабалюка, 29,  для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.4. Волощук Василю Андрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1709815455, на земельну ділянку площею 0,2321 га, 

кадастровий номер – 2125386000:01:002:0182, с. Нанково, 552,  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка); 

1.5. Алексій Василині Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1831625164, на земельну ділянку площею 0,2500 га, 

кадастровий номер – 2125386600:01:004:0116, с. Нижнє Селище, вул. Борканюка, 

55,  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.6. Томишин Василю Миколайовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2786925156, на земельну ділянку площею 0,1800 га, 

кадастровий номер – 2125384000:04:001:0088, с. Хустець, вул. Хустець, 126,  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.7. Шутак Івану Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2906401299, на земельну ділянку площею 0,2500 га, 

кадастровий номер – 2125384000:02:003:0026, с. Лунка, вул. Мала Лунка, 53,  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.8. Андрашко Лідії Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 3324902360, на земельну ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 

– 2125384000:01:001:0207, с. Копашново, вул. Центральна, 50,  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка); 

1.9. Русанюк Олександру Михайловичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 3147201673, Русанюк Андрію Олександровичу, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3913409211, Русанюк 

Денису Олександровичу, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 4014308519, на земельну ділянку площею 0,0611 га, кадастровий номер 

– 2125384000:01:002:0194, с. Копашново, вул. Велика Хустецька, 41,  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.10. Король Маргариті Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2237404707, на земельну ділянку площею 0,2493 га, 

кадастровий номер – 2125384600:01:004:0103, с. Крива, вул. Задорожнього, 123,  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.11. Шутко Василю Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3017902218, на земельну ділянку площею 0,1015 га, 

кадастровий номер – 2125386000:01:001:0230, с. Нанково, 235,  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка); 

1.12. Поп Надії Юріївні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2342103720, на земельну ділянку площею 0,0838 га, кадастровий номер 

– 2125384000:05:003:0080, с. Копашново, вул. Центральна, 174,  для будівництва 



та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка); 

1.13. Бондар Максиму Вячеславовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3764906376, на земельну ділянку площею 0,0275 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:069:0117, м. Хуст, вул. Львівська, 209,  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

1.14. Лембей Аллі Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2830612502, на земельну ділянку площею 0,0517 га, 

кадастровий номер – 2125384000:01:002:0196, с. Копашново, вул. Велика 

Хустецька, 119,  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.15. Легач Вірі Амбросіївні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків –  відсутній згідно відмітки в паспорті, на земельну ділянку площею 

0,0979 га, кадастровий номер – 2125384000:01:002:0199, с. Копашново, вул. 

Велика Хустецька, 48,  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.16. 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);  

1.17. 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 1.2., 1.9. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


