
 
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 

 

Керуючисьст. 144 Конституції України,  ст. 12, 40, 122, 186 Земельного 

Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,Законом України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», пп. 34 п.1 ст. 26Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи  висновок постійної 
депутатської комісії з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища, розглянувши заяви громадян та матеріали технічних документацій, 

погоджених відповідними службами, 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.Орос Наталії Василівні(реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 2691918949) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Секція В (02.01), 

площею 0,1174 га (кадастровий номер 2125383600:01:005:0124), яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. 

Центральна, №10; 

1.2.Тегза Марії Михайлівні(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2277315902) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Секція В 

(02.01), площею 0,0619 га (кадастровий номер 2110800000:01:014:0299), яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул.Орлика П. 

гетьмана, №72; 

1.3. Гангур Ангеліні Михайлівні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3335200161) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Секція В 

(02.01), площею 0,0920 га (кадастровий номер 2125386600:01:002:0098), яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Нижнє 
Селище, вул. Молодіжна, №20; 



1.4. Химчук Ірині Дмитрівні, мешканці с.Зарічне, вул.Зарічна, №72для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Секція В (02.01), площею 0,0370 га (кадастровий 

номер 2110800000:02:001:0065), яка розташована за адресою: Закарпатська 
область, с. Зарічне, вул. Зарічна, №72.; 

1.5. Баран Юрію Федоровичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків –2194730478) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Секція В 

(02.01), площею 0,1392 га (кадастровий номер 2125385200:01:003:0282), яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Липча, вул. 

Кошового, №20; 

1.6. Дан Вільгельму Криштофовичу(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2163506974) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Секція В 

(02.01), площею 0,0926 га (кадастровий номер 2110800000:01:040:0101), яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Рильського, 23; 

1.7. Липчей Василю Олександровичу (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2410833035) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Секція В (02.01), площею 0,0853 га (кадастровий номер 

2125385200:01:001:0263) яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Липча, вул. Підгірна, 46 «а»; 

1.8. Якубець Ангеліні Василівні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2954000308) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Секція В 

(02.01), площею 0,0698 га (кадастровий номер 2125383600:01:004:0188), яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. 

Центральна, 11.; 

1.9. Левко Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2545802432) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Секція В 

(02.01), площею 0,1000 га (кадастровий номер 2110800000:01:076:0062), яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Заводська, №12; 

1.10. Росоха Василю Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3521300312, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0500 га, кадастровий номер – 

2125386600:01:005:0132, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Нижнє Селище, вул.Перемоги, 7; 
1.11. Негря Олені Анатоліївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2886018026, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель іспоруд 

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

2110800000:05:001:0191, яка розташована за адресою: Закарпатська область,            

м. Хуст, вул. Волошина А., 127; 
1.12. Суринець Василю Васильовичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 1494109711, на земельну ділянку для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0901 га, кадастровий номер – 



2125387400:01:003:0528, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Сокирниця,вул.Садова, 31; 
1.13. Ханат Віктору Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2987200034, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

2125384400:01:002:0158, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Крайниково, вул.Садова, 44; 
1.14. Подгорняк Івану Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2221302670, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1703 га, кадастровий номер – 

2125385200:01:001:0264, яка розташована за адресою: Закарпатська область,            

Хустський район, с.Липча, вул. Польова, 7; 
1.15. Церковник Василю Юрійовичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2435917295, на земельну ділянку для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2083 га, кадастровий номер – 

2125380200:01:001:0157, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Олександрівка, вул.Миру, 151; 
1.16.Дячок Олені Іванівні, мешканці с. Липча, вул. Нямеська, 91, на 

земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель іспоруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га, 

кадастровий номер – 2125385200:01:003:0277, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Хустський район, с.Липча, вул. Нямеська, 91; 
1.17. Роман Наталії Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1906524566, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1055 га, кадастровий номер – 

2125387100:01:008:0282, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Рокосово, вул.Лесі Українки, 19; 
1.18. Чулей Юрію Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2295602936, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0701 га, кадастровий номер – 

2125386000:01:001:0227, яка розташована за адресою: Закарпатська область,            

с. Нанково, 163; 
1.19. Росоха Марії Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1589407285, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0603 га, кадастровий номер – 

2125382600:01:001:0195, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с.Данилово, вул.Визволителів, 80; 
1.20. Вещагіна Любов Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2304404286, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0087 га, кадастровий номер – 

2125384600:01:004:0105, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с.Крива, вул.Задорожнього, 40; 



1.21. Гернешій Ользі Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2776301963, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1252 га, кадастровий номер – 

2125384200:01:002:0267, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с.Кошельово, вул.Пушкіна, 18; 
1.22. Голоботовському Петру Дмитровичу, мешканцю с. Іза, вул. 

Островського, 32 та Голоботовській Марії Василівні, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 1811418026 на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер – 

2125383600:01:006:0188, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Іза, вул.Островського, 32 у спільну сумісну власність; 

1.23. Недзельська Аллі Дмитрівні,(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2318519688) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Секція В 

(02.01), площею 0,0418 га (кадастровий номер – 2110800000:01:009:0134), яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Єнковського,10; 

1.24. Фречка Марії Антонівні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків –2208503886) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Секція В 

(02.01), площею 0,1895 га (кадастровий номер – 2125387800:01:002:0272), яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с.Стеблівка, 

вул. Тисова, 32; 

1.25. Оріхан Івану Юрійовичу, мешканцю с. Іза, вул. Вакарова, 57 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Секція В (02.01), площею 0,1984 га (кадастровий 

номер – 2125383600:01:002:0067), яка розташована за адресою: Закарпатська 
область, Хустський район, с.Іза, вул. Вакарова, 57; 

1.26. Сабадош Ользі Олексіївні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2919418645) та Сабадош Василю Олексійовичу 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3001514737) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Секція В (02.01), площею 0,1600 га (кадастровий 

номер 2125387400:01:002:0968) у спільну сумісну власність, яка розташована за 
адресою: Закарпатська область, Хустський район, с.Сокирниця, вул. 

Маяковського, 1; 

1.27. Вербицька Марії Митрофанівні(реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2590419200) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Секція В (02.01), площею 0,2500 га (кадастровий номер – 

2125384200:03:001:0316), яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Кошельово, вул. Садова, 47; 

1.28. Гангур Михайлу Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3097501519) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Секція В 

(02.01), площею 0,2256 га (кадастровий номер – 2125384000:01:002:0207), яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. 

Копашново, вул. Велика Хустецька, 15; 



1.29. Раковці Еріці Йосипівні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2949200286) та Раковці Йосипу Федоровичу 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2767113570) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) Секція В (02.01), площею 0,0296 га (кадастровий 

номер – 2110800000:01:025:0144) в спільну сумісну власність, яка розташована 
за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Керамічна, 39; 

1.30. Фанта Віталії Василівні, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2961615044) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Секція В 

(02.01), площею 0,2147 га (кадастровий номер – 2125387400:01:002:0951), яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Сокирниця, 

вул. А. Годинки, №16; 

1.31. Хланта Івану Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2336717759) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Секція В 

(02.01), площею 0,1085 га (кадастровий номер – 2125384000:05:0032:0084), яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. 

Копашново, вул. Прибалтійська, №41; 

1.32. Кострець Ганні Юріївні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків –2618915129) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Секція В 

(02.01), площею 0,2500 га (кадастровий номер – 2125384000:01:001:0229), яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. 

Копашново, вул. Нижні Лункурі, 8; 

1.33. Шуберт Олександру Олександровичу (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2289803272) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Секція В (02.01), площею 0,1000га (кадастровий номер – 

2110800000:01:074:0178), яка розташована за адресою: Закарпатська область, м. 

Хуст, вул. Садова, 12. 

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

власність земельні ділянки. 

2.1. Громадянам, вказаним у пункті 1.22, 1.26, 1.29 даного рішення 

передати земельні ділянки 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 
 

 


