
 УКРАЇНА
 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 VIIІ  СЕСІЯ   VII   СКЛИКАННЯ
                                                                                                    

РІШЕННЯ № 963

18.05.2018  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  технічні  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  наступним
громадянам:

1.1.  Лавренко Івану  Йосиповичу  (ідентифікаційний  номер  2178721331),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Косична,  73  на  земельну  ділянку  площею  0,1000  га
кадастровий  №2110800000:01:055:0135 в  м.  Хуст,  по  вул.  Керамічна,  73 для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.2.  Ланьо Ярославу  Васильовичу  (ідентифікаційний  номер  2598619558),
мешканцю м.  Хуст,  вул.  Павловича,  52 на  земельну ділянку площею 0,0311 га
кадастровий  №2110800000:01:029:0181 в  м.  Хуст  по  вул.  Павловича,  52 для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.3.  Вакарова Ганні Іванівні (ідентифікаційний номер 2481813265), мешканці
м. Хуст, вул. Петра Лодія, 17 на земельну ділянку площею 0,0892 га кадастровий
№2110800000:03:001:0171 в с. Чертіж по вул.  Петра Лодія, 17 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);



1.4.  Тудовші Дмитро  Дмитрович  (ідентифікаційний  номер  2584216815),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Вайди,  30 на  земельну  ділянку  площею  0,0429  га
кадастровий  №2110800000:01:027:0131 в  м.  Хуст  по  вул.  Вайди,  30 для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.5. Бізонич Марії Йосипівні (ідентифікаційний номер 2333013560), мешканці
м. Хуст, вул. Островського, 98 на земельну ділянку площею 0,1000 га кадастровий
№2110800000:01:027:0130 в м. Хуст по вул.  Островського, 98 для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.6. Біляк Ірині Юріївні (ідентифікаційний номер 2232104202), мешканці 
с.  Березово,  153 на  земельну  ділянку  площею  0,0508  га  кадастровий
№2110800000:01:029:0193  в  м.  Хуст  по  вул.  Гоголя,  5 для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.7.  Роман Степану  Михайловичу  (ідентифікаційний номер  2854404134) та
Лемко Іванні Йосипівні (ідентифікаційний номер 3068800960), мешканцям 
м.  Хуст,  вул.  Карпатської  Січі,  18 на  земельну  ділянку  площею  0,0698  га
кадастровий №2110800000:01:001:0115 в м. Хуст по вул. Карпатської Січі, 18 для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.8.  Вовчок Володимиру  Миколайовичу  (ідентифікаційний  номер
2411616418),  мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Жайворонкова,  1 на  земельну  ділянку
площею  0,0352  га  кадастровий  №2110800000:01:016:0117 в  м.  Хуст  по  вул.
Жайворонковій,  1 для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.9.  Розман Юрію  Васильовичу  (ідентифікаційний  номер  відсутній),
мешканцю  Міжгірського  району,  с.  Колочава-Горб,  вул.  Прокопенка,  153  на
земельну ділянку площею 0,1000 га  кадастровий №2110800000:02:001:0028 в  с.
Зарічне  по  вул.  Зарічній,  107 для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.10.  Бонь Іржі Степановичу  (ідентифікаційний номер відсутній), мешканцю
м. Хуст,  вул.  Зарічна,  108  на земельну ділянку площею 0,1000 га кадастровий
№2110800000:02:001:0027 в  с.  Зарічне  по  вул.  Зарічній,  108 для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.11.  Шкірта Магдалині  Михайлівні  (ідентифікаційний  номер  1753815324),
мешканці  с.  Рокосово,  вул.  Б.Хмельницького,  37 на  земельну  ділянку  площею
0,0788  га  кадастровий  №2110800000:03:001:0178 в  с.  Чертіж  по  вул.
Червоногірській,  25 для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.12.  Цімбота Ірині Іванівні  (ідентифікаційний номер 2135004221), мешканці
м. Хуст, вул.  Молодіжна, 3 на земельну ділянку площею 0,1000 га кадастровий
№2110800000:04:001:0192 в  м.  Хуст,  с.  Кіреші  по  вул.  Молодіжній,  3 для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.13.  Ерфан Ользі  Володимирівні  (ідентифікаційний  номер  3038203124),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Висока,  18 на  земельну  ділянку  площею  0,0476  га
кадастровий  №2110800000:01:054:0116 в  м.  Хуст  по  вул.  Високій,  18 для



будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.14.  Орос Віктору  Федоровичу  (ідентифікаційний  номер  2653913294),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  П.Могили,  9 на  земельну  ділянку  площею  0,0571  га
кадастровий  №2110800000:01:001:0120 в  м.  Хуст  по  вул.  Петра  Могили,  9 для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.15.  Вайнраух Андріані  Василівні  (ідентифікаційний  номер  2910801249),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Дуброва,  4 на  земельну  ділянку  площею  0,0373  га
кадастровий №2110800000:01:014:0238 в м. Хуст по вул.  Орлика П. гетьмана, 48
для будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);

1.16.  Комарницькій Зіті  Олексіївні  (ідентифікаційний  номер  2090216506),
мешканці м. Хуст,  вул.  Лаборця, 31 «а» на земельну ділянку площею 0,0316 га
кадастровий  №2110800000:01:034:0074 в  м.  Хуст  по  вул.  Лаборця,  31  «а» для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.17. Колдорош Віталію Валерійовичу (ідентифікаційний номер 3277205392),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Зарічна,  91 на  земельну  ділянку  площею  0,1000  га
кадастровий  №2110800000:02:001:0026 в  с.  Зарічне  по  вул.  Зарічній,  89 для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.18.  Рущак Наталії  Михайлівні  (ідентифікаційний  номер  2128826146),
мешканці  с.  Чертіж,  вул.  Дуброва,  4 на  земельну  ділянку  площею  0,1000  га
кадастровий №2110800000:03:001:0180 в м. Хуст, с.  Чертіж по вул. Ділова, 1 для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.19.  Буковецькому Михайлу  Івановичу  (ідентифікаційний  номер
2724013599), мешканцю с. Кіреші, вул. Кірешська, 9 на земельну ділянку площею
0,1000  га  кадастровий  №2110800000:04:001:0203 в  м.  Хуст,  с.  Кіреші  по  вул.
Кірешській,  9 для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.20.  Кончанському Роллану  Юрійовичу  (ідентифікаційний  номер
2724013599), мешканцю м. Хуст, вул.  Лаборця, 31 на земельну ділянку площею
0,0348 га кадастровий №2110800000:01:034:0075 в м. Хуст по вул. Лаборця, 31 для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки).

2.  Громадянам,  перерахованим  в  п.1  даного  рішення  передати  у  власність
земельні ділянки, п.1.7 у спільну сумісну власність.

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


