
 
 УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

   СЕСІЯ    VII  СКЛИКАННЯ 

                                                                                              ПРОЕКТ    

РІШЕННЯ № 

____.2018  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, 33, 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. Малета Федору Васильовичу (ідентифікаційний номер 2676219173), 

мешканцю с. Кіреші, вул. Івана Чендея, 20 на земельну ділянку площею 0,0833 га 

кадастровий №2110800000:01:030:0182 в м. Хуст по вул. Гайдамацькій, 34  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.2. Палюх Роману Володимировичу (ідентифікаційний номер 3727504712), 

мешканцю м. Хуст, вул. Затишна, 2 та Буртин Федору Микулашовичу 

(ідентифікаційний номер 1379520111), мешканцю м. Хуст, вул. Гвардійська, 45 у 

спільну сумісну власність на земельну ділянку площею 0,0602 га кадастровий 

№2110800000:01:026:0114  в м. Хуст по вул. Небесної Сотні, 45 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 

ділянки); 

1.3. Маслей Андрію Степановичу (ідентифікаційний номер 3222507973), 

мешканцю м. Хуст, вул. Львівська, 78 на земельну ділянку площею 0,0630 га 

кадастровий №2110800000:01:070:0032 в м. Хуст по вул. Барвінковій, 27  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 



1.4. Молнар Івану Миколайовичу (ідентифікаційний номер 2692221094), 

мешканцю с. Золотарьово, вул. Суворова, 9 А на земельну ділянку, цільове 

призначення якої змінюється, площею 0,0502 га кадастровий 

№2110800000:01:021:0106 в м. Хуст по вул. І.Франка, 45  для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі; 

1.5. Слободян Надії Михайлівні (ідентифікаційний номер 2533218362), 

мешканці м. Хуст, вул. Пирогова, 27 А, кв. 111 на земельну ділянку, цільове 

призначення якої змінюється, із земель для ведення особистого селянського 

господарства на землі для індивідуального садівництва, площею 0,1500 га 

кадастровий №2110800000:03:011:0068 в с. Чертіж по вул. Бічна, б/н; 

1.6. Химинець Наталії Юріївні (ідентифікаційний номер 2865624424), 

мешканці м. Хуст, вул. Дружби, 14 на земельну ділянку площею 0,1757 га 

кадастровий №2110800000:04:001:0205 в с. Кіреші по вул. І.Чендея, б/н для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.7. Кукало Богдану Івановичу (ідентифікаційний номер 3418300436), 

мешканцю с. Кіреші, вул. Івана Чендея, 147 на земельну ділянку площею 0,1000 га 

кадастровий №2110800000:04:001:0204 в с. Кіреші по вул. І.Чендея, б/н  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибної ділянки); 

1.8. Бурч Оксані Іванівні (ідентифікаційний номер 2754220962), мешканці м. 

Хуст, вул. Кутузова, 7 на земельну ділянку площею 0,0791 га кадастровий 

№2110800000:01:068:0068 в м. Хуст по вул. Шептицького, 14 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. 

2.1. Громадянам, вказаним в п.1, п.п.1.2 передати земельну ділянку 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 

 

Гелеван 

 


