
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                   ІІ   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
 

 

 

2021 м. Хуст 
 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у 

власність громадянам 
 

Розглянувши заяви громадян та матеріали технічних документацій, 

погоджених 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», та 

висновки постійної депутатської комісії з питань землекористування та 

охорони навколишнього середовища, керуючись інтересами територіальної 

громади, Хустська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наступним 

громадянам: 

1.1. Чулей Юрію Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2920500777, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер – 

2125386000:01:003:0099, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Нанково, 453; 

1.2. Бурча Ігорю Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3253902337, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер – 

2125387100:01:009:0129, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Рокосово, вул. Шевченка, 88; 

1.3. Уйбарі Івану Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2122507758, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0519 га, кадастровий номер – 



2125387100:01:008:0238, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Рокосово, вул. Тиха, 11; 

1.4. Попович Ганні Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1506016223, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1000 га, кадастровий номер – 

2110800000:07:003:0231, яка розташована за адресою: Закарпатська область,  с. 

Кіреші, вул. Верхні Кіреші, 53; 

1.5. Матійчик Марії Яківні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2418522920, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер – 

2125384000:01:002:0190, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Копашново, вул. Учительська, 22; 

1.6. Серпінському Ярославу Володимировичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 3567004159, на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

іспоруд (присадибна ділянка), площею 0,0577 га, кадастровий номер – 

2110800000:01:026:0129, яка розташована за адресою: Закарпатська область, м. 

Хуст, вул. Вайди, 11; 

1.7. Копинець Світлані Петрівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2688011767, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2488 га, кадастровий номер – 

2125387100:02:001:0032, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Вертеп, вул. Коцюбинського, 14; 

1.8. Келемен Михайлу Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2236312999, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер – 

2125387100:01:009:0136, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Рокосово, вул. Слов’янська, 35; 

1.9. Попович Петру Олексійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1589813413, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1198 га, кадастровий номер – 

2125386000:01:002:0217, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Нанково, 518; 

1.10. Бобочка  Ярославу Івановичу , реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2878020351, на земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1000 га, кадастровий номер – 

2110800000:05:001:0175, яка розташована за адресою: Закарпатська область, за 

межами населеного пункту м. Хуст, на території Хустської міської ради, вулиця 

А.Волошина, 131; 

1.11. Шимон Василині Іванівні , реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2097824140, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер – 

2125382600:01:001:0194, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Данилово, вул. Санаторна, 22; 

1.12. Томишин Тетяні Валер’янівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2783418348, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0710 га, кадастровий номер – 

2125384000:04:001:0090, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Хустець, вул. Хустецька, 126 а; 

1.13. Рошко Юрію Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2202703679, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1000 га, кадастровий номер – 

2110800000:04:002:0061, яка розташована за адресою: Закарпатська область, с. 

Кіреші, вул. Нарцисова, 33; 

1.14. Гангур Юлії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2000804121, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2215 га, кадастровий номер – 

2125384000:01:001:0219, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Копашново, вул. Центральна, №87; 

1.15.Добровська Світлані Михайлівні, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2854213104, на земельну ділянку для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0966 га, кадастровий номер – 

2125387100:01:008:0262, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Рокосово, вул. Гагаріна, №10; 

 1.16. Гайович Михайлу Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2843410315, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер – 

2125382600:02:002:0013, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Данилово, вул. Миру, №156. 

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.  

 
 

 

Міський голова        Володимир КАЩУК 
 

 

 

 

 


