
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                   ІІ    СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 620 
 

 

 

03.12.2021 м. Хуст 
 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у 

власність громадянам 

 

Керуючись ст. 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. 26 Закону 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. Гінцяк Володимиру Івановичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2068803576) для будівництва і обслуговування жилого 

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

(02.01), загальною площею 0,0615 га (кадастровий номер 

2110800000:01:025:0145), яка розташована в Закарпатській області, м. Хуст, 
вул. Зразкова, 27; 

1.2. Малета Марії Юріївні, мешканці  Житомирської області, 
Коростенського району, с. Ушомир, вул. Березюка, №9, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) Секція В (02.01), загальною площею 0,2500 га (кадастровий номер 

2125385200:01:003:0279), яка розташована в Закарпатській області, Хустський 

район, с. Липча, вул. Центральна,120; 

1.3. Лукач Юлії Іванівні (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 1489918564) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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



загальною площею 0,2211 га (кадастровий номер 2125387800:01:002:0263), яка 
розташована в Закарпатській області, Хустський район, с. Стеблівка, вул. 

Салдобошська, №267; 

1.4. Шутко Ганні Василівні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1345506867) для будівництва і обслуговування жилого 

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

(02.01), загальною площею 0,2500 га (кадастровий номер 

2125386000:01:001:0231), яка розташована в Закарпатській області, Хустський 

район, с. Нанково, №27; 

1.5. Зейкан Олександру Олександровичу (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2075312798) для будівництва і обслуговування 

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

В (02.01), загальною площею 0,1000 га (кадастровий номер 

2110800000:01:015:0048), яка розташована в Закарпатській області, м. Хуст, 
вул. Слов’янська, 50; 

1.6. Симулик Василю Дмитровичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2014813039) для будівництва і обслуговування жилого 

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

(02.01), загальною площею 0,0679 га (кадастровий номер 

2125383600:01:001:0039), яка розташована в Закарпатській області, с.Іза, вул. 

Маркуша, 5; 

1.7. Симулик Василю Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3130204478) для будівництва і обслуговування жилого 

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

(02.01), загальною площею 0,1789 га (кадастровий номер 

2125383600:01:005:0121), яка розташована в Закарпатській області, с.Іза, вул. 

Центральна, 91; 

1.8. Попадинець Василині Юріївні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 1667601786) для будівництва і обслуговування жилого 

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

(02.01), загальною площею 0,2500 га (кадастровий номер 

2125386600:01:002:0100), яка розташована в Закарпатській області, с.Нижнє 
Селище, вул. Центральна, 39. 

1.9. Сливка Василині Миколаївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2167204505, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1377 га, кадастровий номер – 

2125386000:01:002:0165, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Нанково, 485; 
1.10. Ковач Магдалині Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2902124709, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0273 га, кадастровий номер – 

2110800000:01:069:0119, яка розташована за адресою: Закарпатська область,            

м. Хуст, вул. Крайня, 2; 
1.11. Гернешій Михайлу Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2710021118, на земельну ділянку для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1507 га, кадастровий номер – 

2125385000:02:001:0166, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Липовець,вул.Шевченка, 13; 
1.12. Сомош Михайлу Михайловичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 3232404991, на земельну ділянку для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

2125383600:01:006:0192, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Іза, вул.Івана Франка, 7; 
1.13. Симодейко Тетяні Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3285509547, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0439 га, кадастровий номер – 

2110800000:01:028:0201, яка розташована за адресою: Закарпатська область,            

м. Хуст, вул. Тургенєва, 6; 
1.14. Грицько Марії Миронівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2228722444, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

2125384200:01:001:0210, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Кошельово, вул.Шевченка, 3; 
1.15. Гайович Івану Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2592200475, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1563 га, кадастровий номер – 

2125382600:01:001:0202, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Данилово, вул.Визволителів, 30; 
1.16. Гелеван Наталії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3126509308, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0572 га, кадастровий номер – 

2125384600:01:001:0195, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Крива, вул.Задорожнього, 138; 
1.17. Карпинець Ірині Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – має право здійсювати будь-які платежі за серією та 
номером паспорту, на земельну ділянку для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,0595 га, кадастровий номер – 2110800000:02:001:0067, яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, с. Зарічне, вул.Зарічна, 64; 
1.18. Фляшко Віктору Григоровичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2349612738, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0484 га, кадастровий номер – 

2110800000:01:014:0302, яка розташована за адресою: Закарпатська область,               

м. Хуст, вул.П.Орлика, 38; 



1.19. Стець Віктору Петровичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2374420410 та Стець Наталії Юріївні, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 2448917000 на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), площею 0,0910 га, кадастровий номер – 

2125384000:01:002:0209, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Копашново, вул.Центральна, 162; 
1.20. Шимон Андрію Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2408012137, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

2110800000:04:001:0190, яка розташована за адресою: Закарпатська область,               

с.Чертіж, вул.В.Івасюка, 86; 
1.21. Пристая  Юрію Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1626202992, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0359 га, кадастровий номер – 

2110800000:01:021:0184, яка розташована за адресою: Закарпатська область,               

м.Хуст, вул.Остапа Вишні, 11 “б”; 
1.22. Поп Марії Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2266416829, на земельну ділянку для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,1000 га, кадастровий номер – 2125385200:01:003:0283, яка 

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

вул.Центральна, 55; 
1.23. Куртяк Маргариті Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2926614086, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0870 га, кадастровий номер – 

2110800000:01:021:0186, яка розташована за адресою: Закарпатська область,               

м.Хуст, вул.Ластовча, 2; 
1.24. Тисовській Марії Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1703721667, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0848 га, кадастровий номер – 

2125387100:01:008:0279, яка розташована за адресою: Закарпатська область,               

Хустський район, с.Рокосово, вул.Польова, 15; 
1.25. Ковач Наталії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2366514806, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1913 га, кадастровий номер – 

2125382600:01:001:0204, яка розташована за адресою: Закарпатська область,               

Хустський район, с.Данилово, вул.Санаторна, 16; 
1.26. Томишин Ганні Іллічні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2077323548, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0726 га, кадастровий номер – 



2125385200:01:001:0262, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с.Липча, вул.Молодіжна, 16; 
1.27. Хомечко Макрині Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2243906707, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

2110800000:02:001:0063, яка розташована за адресою: Закарпатська область,               

с.Зарічне, вул.Зарічна, 79; 
1.28. Фурдь Катерині Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2503513346, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0870 га, кадастровий номер – 

2110800000:01:035:0117, яка розташована за адресою: Закарпатська область,               

м.Хуст, вул.Німецька, 58. 
2. Громадянам, перерахованим в пункті 1 даного рішення передати у 

власність земельні ділянки, у пп.1.19 п.1 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 
 

 

 

 

 

 

 

 


