
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                   ІV    СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
 

 

 

2023 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, пп.5 п.27 

Перехідних положеньЗемельного 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. Андрашко Василю Петровичу (паспорт серії ВО799126) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) Секція В (02.01), площею 0,0973 га (кадастровий 

номер – 2125383600:01:003:0064), яка розташована за адресою: Закарпатська 

область, Хустський район, с. Іза, вул. Лозянська, 38; 

1.2. Алексишинець Магдалині Федорівні (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 1802704660) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

Секція В (02.01), площею 0,0431 га (кадастровий номер – 

2110800000:01:008:0121), яка розташована за адресою: Закарпатська область, м. 

Хуст, вул. Купара К., 12; 

1.3. Грицько Ангеліні Юріївні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3276013705) для будівництва і обслуговування житлового 

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

площею 0,1260 га (кадастровий номер – 2125383600:01:001:0045), яка 

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

Липнева, 27; 



1.4. Джумурат Марії Михайлівні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2261303469) для будівництва і обслуговування житлового 

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

площею 0,0900 га (кадастровий номер – 2110800000:01:006:0135), яка 

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

1.5. Пригара Валерію Федоровичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2353003257) для будівництва і обслуговування житлового 

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

площею 0,2500 га (кадастровий номер – 2125386600:01:003:0159), яка 

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

Селище, вул. Центральна, 130; 

1.6. Гайдов Ользі Миколаївні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2289016341) для будівництва і обслуговування житлового 

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

площею 0,1000 га (кадастровий номер – 2110800000:04:002:0132), яка 

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

ЧендеяІвана, 151; 

1.7. Воробйова Олені Юріївні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1204306287) для будівництва і обслуговування житлового 

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

площею 0,0600 га (кадастровий номер – 2110800000:01:055:0179), яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Преображенська, 

29; 

1.8. Улашин Івану Павловичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1965103075) для будівництва і обслуговування житлового 

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

площею 0,0528 га (кадастровий номер – 2110800000:01:054:0155), яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Андрелли Михайла, 

9; 

1.9. Тегза Ользі Федорівні (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 1998218641) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

0,0450 га (кадастровий номер – 2110800000:01:028:0207), яка розташована за 

адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. В. Гнатюка, 21; 

1.10. Орос Василю Петровичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2617418651) для будівництва і обслуговування житлового 

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

площею 0,2500 га (кадастровий номер – 2125382600:01:002:0211), яка 

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

вул. Миру, 99; 

1.11. Чуп Ользі Михайлівні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2109422069) для будівництва і обслуговування житлового 

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

площею 0,1000 га (кадастровий номер – 2110800000:02:001:0075), яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Заводська, 32; 

1.12. Лагирьова Ганні Юріївні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2410310162) для будівництва і обслуговування житлового 

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



площею 0,1810 га (кадастровий номер – 2125381000:01:001:0281), яка 

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

вул. Центральна, 31; 

1.13. Бедек Валентині Миколаївні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1571211943) для будівництва і обслуговування житлового 

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

площею 0,0760 га (кадастровий номер – 2110800000:01:029:0237), яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Павловича, 9; 

1.14. Кривський Олександру Федоровичу (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2384819171) та Заборець Наталії Юріївні 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2783403441) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) Секція В (02.01), площею 0,0818 га (кадастровий 

номер – 2110800000:01:060:0187), яка розташована за адресою: Закарпатська 

область, м. Хуст, вул. Кирила і Мефодія, 23; 

1.15. Сливка Василю Юрійовичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків –1964218633) для будівництва і обслуговування житлового 

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

площею 0,0852 га (кадастровий номер – 2125386000:01:001:0287), яка 

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

314 «а»; 

1.16. Лукачко Ользі Михайлівні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2134004422) для будівництва і обслуговування житлового 

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

площею 0,2500 га (кадастровий номер – 2125384600:01:004:0113), яка 

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

Шевченка, 12; 

1.17. Мандзюк Роману Володимировичу (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2874409693) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

Секція В (02.01), площею 0,2500 га (кадастровий номер – 

2125387400:01:002:1001), яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Сокирниця, вул. Сливова, 12. 

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

власність земельні ділянки. 

2.1. Громадянам, вказаним у пункті 1.14 даного рішення передати земельну 

ділянку 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 
 


