
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    ІІ  СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 730 

 

23.12.2021 м. Хуст 
 

Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та 

передачу у власність громадянам 

 

Керуючисьст. 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. Прощарук Христині Георгіївні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3138214988) 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 – 2110800000:01:063:0166), 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Тепла, 10; 

1.2. Рущак Ользі Іванівні (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 2314403587) 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 0,1494 га ( 
кадастровий номер –2125386600:01:001:0074), яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Хустський район, с. Н. Селище, вул. Шульги,б/н; 

1.3. Гайович Михайлу Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3466000499) 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 –2125387400:01:002:0919) , 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. 
Сокирниця, вул. Червона, №29; 



1.4. Штефуца Марії Петрівні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3355101884) 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 – 2125387400:01:002:0944), 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, с. Сокирниця, вул. Червона, 
№7; 

1.5. Куліш Ярославу Йосиповичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків –2651922856) 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 0,0630  га ( кадастровий номер –2110800000:01:070:0379), 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Західна, №52; 

1.6. Шегда Ержибет Антолівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1498114286, на земельну ділянку площею 0,1512 га, 
кадастровий номер –2110800000:04:002:0064, Закарпатська область, с. Кіреші, 
вул. Івана Чендея, б/н, для ведення особистого селянського господарства; 

1.7. Монич Юрію Антоновичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2932422518 на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2125387400:01:002:0943, Закарпатська область, Хустський 

район, с.Сокирниця, вул.Червона, 25, для будівництва та обслуговування 
індивідуального житлового будинку, господарських будівель і 
споруд(присадибна ділянка). 

1.8. Дзяпко Оксані Іванівні,реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3229714643 на земельну ділянку площею 0,0512 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:059:0341, Закарпатська область, м. Хуст,                                
вул. Болудянського, б/н, для будівництва та обслуговування індивідуального 
житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка). 

1.9. Гричка Ірині Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 3456907225 на земельну ділянку площею 0,0648 га, кадастровий 

номер – 2110800000:01:063:0167, Закарпатська область, м. Хуст,                                 
вул. Європейська, 51, для будівництва та обслуговування індивідуального 
житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка). 

1.10. Роман Миколі Миколайовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3073212177 на земельну ділянку площею 0,0646 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:064:0094, Закарпатська область, м. Хуст,   
вул. Золота, 51, для будівництва та обслуговування індивідуального житлового 
будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка). 

1.11.Бринзей Михайлу Михайловичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3611004292 на земельну ділянку площею 0,0648 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:064:0093, Закарпатська область, м. Хуст, 
вул. Золота, 26, для будівництва та обслуговування індивідуального житлового 
будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка). 

1.12. Антонюк Сергію Сергійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2493214271 на земельну ділянку площею 0,0748 га, 
кадастровий номер – 2125384600:01:001:0198, Закарпатська область, Хустський 

район, с.Крива, вул. Молодіжна, б/н, для будівництва та обслуговування 
індивідуального житлового будинку, господарських будівель і 
споруд(присадибна ділянка). 



       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 та відділ земельних ресурсів Хустської міської ради. 

 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


