
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                  ІІ   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 625 

 

03.12.2021 м. Хуст 
 

Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у 

власність громадянам 

 

Керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 12, 33, 40, 118, 120, 186 

Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», пп. 34 п.1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян 

та проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, погоджені у 
відповідності до чинного законодавства,  враховуючи висновок постійної 
депутатської комісії з питань землекористування та охорони навколишнього 
середовища та  керуючись інтересами територіальної громади,  Хустська міська 
рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  проєкти  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

наступним громадянам: 

1.1. Кепша Костянтину Васильовичу( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3242107175) на земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (Секція В 02.01.- землі житлової та громадської забудови),  

площею 0,0648  га ( кадастровий номер – 2110800000:01:064:0092) , яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Наукова, 70; 

1.2. Росоха Марії Михайлівні( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2111403747) на земельну ділянку для ведення особистого 
селянського господарства (Секція А 01.03.- землі для ведення особистого 
селянського господарства),  площею 0,1443  га ( кадастровий номер – 

2110800000:04:002:0062) , яка розташована за адресою: Закарпатська область, с. 
Кіреші, вул. Івана Чендея, б/н; 

1.3. Кочетов Артему Юрійовичу( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3597204612) на земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (Секція В 02.01.- землі житлової та громадської забудови),  

площею 0,0568  га ( кадастровий номер – 2110800000:03:001:0304) , яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, с.Чертеж, вул. Нірешська, б/н; 



1.4. Паскал Вадиму Леонідовичу ( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3480409874) на земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (Секція В 02.01.- землі житлової та громадської забудови),  

площею 0,1000 га ( кадастровий номер – 2125387400:01:002:0928) , яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Сокирниця, 
вул. Червона, 5; 

1.5. Бадюк Дмитру Васильовичу( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2077213297) на земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (Секція В 02.01.- землі житлової та громадської забудови),  

площею 0,0786  га ( кадастровий номер – 2125383600:02:001:0330) , яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. 
Виноградна, б/н; 

1.6. Рущак Світлані Юріївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2566502742, на земельну ділянку площею 0,0278 га, 
кадастровий номер –2125386600:01:002:0102, Закарпатська область, Хустський 

район, с.Нижнє Селище, вул. Центральна, 26, для ведення особистого 
селянського господарства; 

1.7. Хомечко Марині Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2934700463, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер –2125381000:01:002:0241, Закарпатська область, Хустський 

район, с.Бороняво, вул. Зелена, б/н, для ведення особистого селянського 
господарства; 

1.8. Бенца Тарасу Васильовичу,реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3480000398 на земельну ділянку площею 0,0512 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:062:0452, Закарпатська область, м. Хуст, 
вул. Вербицького, 32, для будівництва та обслуговування індивідуального 
житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.9. Данилюк Мар'яні Григорівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3243306762 на земельну ділянку площею 0,0235 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:029:0226, Закарпатська область, м. Хуст, 
вул. Павловича, б/н, для будівництва та обслуговування індивідуального 
житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.10. Якубець Івану Андрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2617721151 на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:04:002:0067, Закарпатська область, с.Кіреші, 
вул. Нарцисова, б/н, для будівництва та обслуговування індивідуального 
житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.11. Бучок Олександру Йосиповичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2124706214 та Бучок Христині Ільківні, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків – 2266012126 на земельну ділянку 
площею 0,1000га, кадастровий номер – 2110800000:01:017:0129, Закарпатська 
область, м.Хуст, вул. Лизанця, 10, для будівництва та обслуговування 
індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.12. Росоха Нелі Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3187102668 на земельну ділянку площею 0,0959 га, 
кадастровий номер – 2110800000:04:002:0070, Закарпатська область, с.Кіреші, 



вул. Молодіжна, 61, для будівництва та обслуговування індивідуального 
житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

1.13. Химчук Тетяні Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2942008928 на земельну ділянку площею 0,0630 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:071:0210, Закарпатська область, м.Хуст, вул. 
Народна, 17, для будівництва та обслуговування індивідуального житлового 
будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка); 

1.14. Двуйло Ганні Анатоліївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3036416689 на земельну ділянку площею 0,0798 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:027:0146, Закарпатська область, м.Хуст, вул. 
Вайди, б/н, для ведення особистого селянського господарства; 

1.15. Грабар Ангеліні Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3450202705 на земельну ділянку площею 0,0512 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:062:0458, Закарпатська область, м.Хуст, вул. 
Вербицького, 12, для будівництва та обслуговування індивідуального житлового 
будинку, господарських будівель і споруд; 

1.16. Бойко Оресту Володимировичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2136614256, на земельну ділянку площею 0,0223 га, 
кадастровий номер –2125383600:01:005:0112, Закарпатська область, Хустський 

район, с. Іза, вул. Незалежна, б/н, для ведення особистого селянського 
господарства. 

2. Громадянам, перерахованим в пункті 1 даного рішення, передати у 
власність земельні ділянки, у пп.1.11 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 та відділ земельних ресурсів Хустської міської ради. 

 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 


