
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА
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РІШЕННЯ  № 1403

10.05.2019                                     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.  Симканич Олександру  Вікторовичу  (ідентифікаційний  номер

3197109031), мешканцю м. Хуст, вул. Зразкова, буд. 24, кв. 1 на земельну ділянку
площею  0,0630  га  кадастровий  №2110800000:01:070:0281,  в  м.  Хуст,  вул.
Барвінкова,  44 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.2. Горобець Віктору Леонідовичу (ідентифікаційний номер 3193801393),
мешканцю м. Хуст,  вул.  Вокзальна,  буд.  36,  кв.  1 на земельну ділянку площею
0,0630 га  кадастровий  №2110800000:01:071:0191,  в  м.  Хуст,  вул.  Велика,  7 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.3.  Човганин Івану  Пантелеймоновичу  (ідентифікаційний  номер
3226306758),  мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Косична,  77  «А» на  земельну  ділянку
площею 0,0648 га кадастровий №2110800000:01:066:0054, в м. Хуст, вул. Мирна, 7
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);

1.4.  Петранич Андрію  Володимировичу  (ідентифікаційний  номер
3081813693), мешканцю м. Хуст, вул.  Пирогова, 48 на земельну ділянку площею
0,0648  га  кадастровий  №2110800000:01:066:0053,  в  м.  Хуст,  вул.  Мирна,  5 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);



1.5.  Карнаух Тетяні  Мирославівні (ідентифікаційний номер  3508800403),
мешканці м. Хуст,  вул.  Жайворонкова,  буд.  40 «А», кв.  18 на земельну ділянку
площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0282, в м. Хуст, вул. Передова,
28 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибної ділянки);

1.6.  Кордош Яні Іванівні (ідентифікаційний номер 3178208247), мешканці
м.  Хуст,  вул.  Заводська,  18 на земельну ділянку площею 0,0648 га кадастровий
№2110800000:01:063:0132,  в  м.  Хуст,  вул.  Європейська,  22 для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.7.  Ролінській Людмилі Василівні (ідентифікаційний номер  2904119541),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Крайня,  24 на  земельну  ділянку  площею  0,0581  га
кадастровий №2110800000:01:071:0177, в м. Хуст, вул.  єпископа Івана Маргітича,
45 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибної ділянки);

1.8.  Рошко Івану  Васильовичу  (ідентифікаційний  номер  3145107890),
мешканцю м. Хуст, вул.  Івана Смереки, 4 на земельну ділянку площею 0,0821 га
кадастровий  №2110800000:01:070:0283,  в  м.  Хуст,  вул.  Єднання,  42 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.9.  Симчина Наталії  Михайлівні  (ідентифікаційний номер  3139001203),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Тургенєва,  8 на  земельну  ділянку  площею  0,0648  га
кадастровий  №2110800000:01:063:0130,  в  м.  Хуст,  вул.  Європейська,  18 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.10.  Семен Ларисі  Дмитрівні  (ідентифікаційний  номер  2261103403),
мешканці м. Хуст, вул.  братів Бращайків, буд. 10 «а», кв. 23 на земельну ділянку
площею 0,0766 га кадастровий №2110800000:01:070:0286, в м. Хуст, вул.  Патона,
41 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 та
відділ земельних ресурсів Хустської міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В. КАЩУК


