
 УКРАЇНА
 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

VIII   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.  Величко Роману  Івановичу  (ідентифікаційний  номер  2998017439),

мешканцю м. Хуст, вул.  Сливова, 26 «д» на земельну ділянку площею 0,0648 га
кадастровий  №2110800000:01:062:0426 в  м.  Хуст  по  вул.  Теліги,  73 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.2.  Шімон Яні  Володимирівні  (реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  3086913541),  мешканці  с.  Кіреші,  вул.  Івана  Чендея,  58 на
земельну ділянку площею 0,0630 га  кадастровий №2110800000:01:067:0140 в  м.
Хуст  по  вул.  Шептицького,  12  для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.3.  Федоренко Тетяні  Іванівні  (реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  2671502683),  мешканці  с.  Кіреші,  вул.  Верхні  Кіреші,  40 на
земельну ділянку площею 0,0648 га кадастровий №2110800000:01:062:0425  в м.
Хуст  по  вул.  М.Бараболі,  25  для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.4.  Гобан Владиславі  Юріївні  (ідентифікаційний  номер  3369004864),
мешканці м. Хуст, вул.  Котляревського, 2 на земельну ділянку площею 0,0750 га
кадастровий  №2110800000:01:072:0252  в  м.  Хуст  по  вул.  Кринична,  9  для



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

1.5.  Гусак Михайлу  Васильовичу  (ідентифікаційний  номер  32466006050),
мешканцю с. Кіреші, вул. Івана Чендея, 111 на земельну ділянку площею 0,0630 га
кадастровий  №2110800000:01:072:0251 в  м.  Хуст  по  вул.  Кринична,  7 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.6.  Рошинець Віталії  Юріївні  (ідентифікаційний  номер  3480700341),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Леонова,  3  «а» на  земельну  ділянку  площею 0,0800  га
кадастровий  №2110800000:01:030:0155 в  м.  Хуст  по  вул.  Срібна,  20  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.7.  Гергардт Томашу  Івановичу  (ідентифікаційний  номер  2550018872),
мешканцю м. Хуст, вул.  Київська набережна, буд. 2, кв. 13 на земельну ділянку
площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0034 в м. Хуст по вул. Велика,
53 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
Гелеван


