
 УКРАЇНА
 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

VIII   СЕСІЯ    VII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1184

31.10.2018  м. Хуст

Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на  місцевості)  для  передачі  у  власність
громадянам

Розглянувши заяви громадян та матеріали технічної  документації,  погоджені
відповідними  службами,  керуючись ст.  12,  40,  122,  186  Земельного  Кодексу
України,  ст.  55  Закону  України  «Про  землеустрій», Законом  України  «Про
регулювання містобудівної діяльності», ст. 144 Конституції України, пп. 34 п.1 ст.
26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Рішення
№528 VІ сесії VII скликання від 24.02.2017 р. «Про затвердження Плану зонування
території  м.  Хуст,  с.  Кіреші,  с.  Чертіж,  с.  Зарічне  Хустської  міської  ради
Закарпатської  області»  та  висновок  постійної  депутатської  комісії  з  питань
землекористування та охорони навколишнього середовища, керуючись інтересами
територіальної громади, сесія міської ради 

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  наступним
громадянам:

1.1.  Анишинець Вікторії Михайлівнв (ідентифікаційний номер  2866002861),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Логойдових,  18 на  земельну  ділянку  площею 0,0835  га
кадастровий  №2110800000:01:054:0124  в  м.  Хуст, вул.  Логойдових,  18 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.2. Розман Ганні Юріївні (ідентифікаційний номер 1478710582), мешканці м.
Хуст,  вул.  Логойдових,  20 на  земельну  ділянку  площею 0,0832  га  кадастровий
№2110800000:01:054:0123 в м. Хуст по вул.  Логойдових,  20  для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.3. Хланта Марії Іванівні (без коду), мешканці м. Хуст, вул. Керамічна, 88 на
земельну ділянку площею 0,0696 га кадастровий №2110800000:01:053:0055 в  м.
Хуст, вул.  Керамічна,  88  для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.4.  Щербан Надії Юріївні (ідентифікаційний номер  2457621840), мешканці
с.  Кіреші,  вул.  Верхні  Кіреші,  195 на  земельну  ділянку площею  0,1000 га



кадастровий  №2110800000:01:051:0050 в  м.  Хуст,  вул.  Дуброва,  19  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.5.  Моргентал Івану  Шандоровичу  (ідентифікаційний номер  2337209271),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Ластовча,  22 на  земельну  ділянку площею  0,0556 га
кадастровий  №2110800000:01:021:0165 в  м.  Хуст,  вул.  Ластовча,  22  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.6.  Роман Івану  Степановичу  (ідентифікаційний  номер  1202308974),
мешканцю м. Хуст, вул.  Возз’єднання, 24 на земельну ділянку площею 0,0585 га
кадастровий  №2110800000:01:029:0203 в  м.  Хуст,  вул.  Возз’єднання,  24  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.7.  Гендей Юлії  Михайлівні  (ідентифікаційний  номер  1367819122),
мешканці м. Хуст, вул. Миру, 4 на земельну ділянку площею 0,0715 га кадастровий
№2110800000:01:021:0166 в  м.  Хуст,  вул.  Миру,  4  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.8.  Джумурат Ельвірі  Антонівні  (ідентифікаційний  номер  1958611308),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Львівська,  109 на  земельну  ділянку площею  0,0830 га
кадастровий  №2110800000:01:015:0179 в  м.  Хуст,  вул.  Львівська,  109  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки).

  2. Громадянам, перерахованим в п.1 даного рішення передати у власність
земельні ділянки.

  3. Вказати громадянам, перерахованим в п.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 В. КАЩУК


