
 
 УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 VI  СЕСІЯ    VII  СКЛИКАННЯ 

                                                                                                                   

РІШЕННЯ № 822 
 

14.12.2017   м. Хуст 
 

Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у 

власність громадянам 
 

 Розглянувши заяви громадян та проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, погоджені у відповідності до чинного законодавства, Витяг із Державного 

земельного кадастру, затверджену містобудівну документацію (детальний план 

території, план зонування м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне Хустської міської 

ради Закарпатської області), враховуючи висновки постійної депутатської комісії з 

питань землекористування та охорони навколишнього середовища, керуючись ст. 12, 

40, 118, 120, 186 Земельного Кодексу України, ст. 50 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», керуючись інтересами територіальної громади, сесія міської ради  
 

в и р і ш и л а :  

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

1.1. Рущанській Магдалині Іванівні, мешканці м. Хуст, вул. Ф.Манайла, 14 на 

земельну ділянку площею 0,0276 га кадастровий №2110800000:01:013:0189 в м. Хуст 

по вул. Ф.Манайла, 14 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.2. Лавринко Мар’яні Юріївні, мешканці с. Кіреші, вул. Івана Чендея, 124 на 

земельну ділянку площею 0,0900 га кадастровий №2110800000:04:001:0184 в с. 

Кіреші по вул. Казкова, 15 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.3. Росоха Олександру Михайловичу, мешканцю с. Чертіж, вул. Володимира 

Івасюка, 12 на земельну ділянку площею 0,0630 га кадастровий 

№2110800000:01:071:0147 в м. Хуст по вул. Велика, 21 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. 
 

СЕКРЕТАР  РАДИ                                                                                           В. ЕРФАН 

 



 


