
 УКРАЇНА
 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

  ІХ   СЕСІЯ     VII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1411

10.05.2019  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  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  наступним
громадянам:

1.1.  Артюх Зофії  Сигизмундівні  (ідентифікаційний  номер  0974816347),
мешканці м. Хуст, вул.  Панькевича, 2,  Кепша Олесі Василівні (ідентифікаційний
номер  3166517545),  мешканці  м.  Хуст,  вул.  Панькевича,  4,  Бабурнич Івану
Васильовичу  (ідентифікаційний  номер  3260307016),  мешканцю  м.  Хуст,  вул.
Панькевича,  4 на  земельну  ділянку  площею  0,1000  га,  кадастровий
№2110800000:01:017:0151, в м. Хуст, вул. І.Панькевича, №№2-4 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.2.  Лабатій Світлані  Юріївні  (ідентифікаційний  номер  3069104349),
мешканці с. Крива, вул. Задорожнього, 190 на земельну ділянку площею 0,0426 га,
кадастровий  №2110800000:01:024:0112, в  м.  Хуст,  вул.  Керамічна,  44  «А» для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);



1.3 Гойнош Оксані  Федорівні  (ідентифікаційний  номер  2380413046),
мешканці  с.  Чертіж,  вул.  В.Івасюка,  6 на  земельну  ділянку  площею  0,0816  га,
кадастровий №2110800000:03:001:0229, в с.  Чертіж, вул.  Володимира Івасюка, 6
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);

1.4.  Кнаус Олені  Миколаївні  (без  коду),  мешканці  м.  Хуст,  вул.
Добрянського,  5 на  земельну  ділянку  площею  0,0426  га,  кадастровий
№2110800000:01:005:0170,  в  м.  Хуст,  вул.  Добрянського,  5 для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.5.  Обручар Івану  Юрійовичу  (ідентифікаційний  номер  2245906977),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Ю.Гойди,  18 на  земельну  ділянку  площею  0,0635  га,
кадастровий  №2110800000:01:017:0155,  в  м.  Хуст,  вул.  Ю.Гойди,  18 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.6.  Заяць Іванку  Володимировичу  (ідентифікаційний  номер  3127104358),
мешканцю м. Хуст, вул. Заводська, 29 «А» на земельну ділянку площею 0,0936 га,
кадастровий  №2110800000:02:001:0035,  в  м.  Хуст,  вул.  Заводська,  29  «А» для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.7.  Поковба Наталії  Михайлівні  (ідентифікаційний  номер  1978304967),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Зоряна,  22 на  земельну  ділянку  площею  0,0425  га,
кадастровий  №2110800000:01:063:0012,  в  м.  Хуст,  вул.  Марка  Вовчка,  6 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 пп.1.1, 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


