
 УКРАЇНА
 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ІХ   СЕСІЯ    VII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1472

27.06.2019  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 VІсесіїVII 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.  Химишинець Ганні  Миколаївні  (реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  1707603804),на  земельну  ділянку  площею  0,0760 га,
кадастровий номер – 2110800000:01:028:0178, в м. Хуст,  вул.  М.Коцюбинського,
60,для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка);

1.2.  Калиничу Василю  Юрійовичу  (реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  3067912310),на  земельну ділянку площею0,0605 га,
кадастровий номер – 2110800000:01:028:0176, в  м. Хуст,  вул. М. Коцюбинського,
22, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка);

1.3.  Гайович Марії  Михайлівні  (реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –2092104083),  на  земельну ділянку
площею0,0150 га,кадастровий  номер  –  2110800000:01:021:0171, в  м. Хуст,  вул.
Івана  Франка,  70  «А»,  для  будівництва  та  обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);



1.4.  Антонь Олесі Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника
податків – 3064203049), на земельну ділянку площею0,0657 га, кадастровий номер
–  2110800000:01:026:0119, в  м. Хуст,  вул. Вайди,  13,для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку,  господарськихбудівель  і  споруд(присадибна
ділянка);

1.5.  Валов Дмитру  Олександровичу  (реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  3112024932),  на  земельну ділянку площею0,0644 га,
кадастровий  номер  –  2110800000:01:017:0159, в  м. Хуст,  вул.  І. Данчі,  42,для
будівництва  та  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.6.  Штефуца Володимиру Олександровичу  (реєстраційний номер облікової
картки платника податків –  2404002493), на земельну ділянку площею 0,1000 га,
кадастровий номер –  2110800000:03:001:0227, в  с. Чертіж,  вул.  Ставкова,  10,для
будівництва  та  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.7.  Штефуца Івану  Васильовичу(реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  3025000053),  на  земельну ділянку площею 0,0633 га,
кадастровий номер – 2110800000:01:025:0130, в  м. Хуст,  вул. Ярослава Мудрого,
7,для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка);

1.8.  Дзяпко Ганні (реєстраційний номер облікової картки платника податків
1283314182),  на  земельнуділянкуплощею0,0696 га,  кадастровий  номер  –
2110800000:01:029:0208,  в  м. Хуст,  вул. 9-го  Травня,  20,для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна
ділянка);

1.9.  Бучок Володимиру Федоровичу  (реєстраційний номер облікової  картки
платника  податків  –  1837203398),  на  земельну ділянку площею 0,0403 га,
кадастровий  номер  –  2110800000:01:015:0187, в  м. Хуст,  вул. Львівська,  85,для
будівництва  та  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.10.  Боднар Вячеславу  Володимировичу(реєстраційний  номер  облікової
картки платника податків  –  2858321558),  на земельну ділянку площею0,0297 га,
кадастровий  номер  –  2110800000:01:069:0098, в  м. Хуст,  вул. Львівська,  211,для
будівництва  та  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель  і
споруд(присадибна ділянка);

1.11.  Розман Іванні  Степанівні  (реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  3342808860),  на  земельну ділянку площею 0,0500 га,
кадастровий номер –  2110800000:01:025:0129, в  м.Хуст,  вул. Я. Мудрого,  10,для
будівництва  та  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.12.  Малета Оксані  Омелянівні  (реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  2381412280),  на  земельну ділянку площею 0,1000 га,
кадастровий номер –  2110800000:04:002:0010, в  м. Хуст,  вул. Молодіжна,  30,для
будівництва  та  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.13.  Кон Олександру Аркадійовичу (реєстраційний номер облікової  картки
платника  податків  –  2744701630),  на  земельну ділянку площею0,1000 га,
кадастровий  номер  –  2110800000:01:016:0128, в  м. Хуст,  вул. Мала,  27,  для



будівництва  та  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.14.  Пилип Віктору  Івановичу  (реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  2630707852),  на  земельну ділянку площею 0,1000 га,
кадастровий  номер  –  2110800000:01:021:0172, в  м. Хуст,  вул. Ластовча,  37,  для
будівництва  та  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.15.  Шнеп Євгенію  Івановичу  (реєстраційний  номер  облікової  картки
платника податків – 2792106511) та Шнеп Оксані Федорівні (реєстраційний номер
облікової  картки платника податків  –  2877712181),  на  земельну ділянкуплощею
0,0707 га,  кадастровий  номер  –  2110800000:01:015:0192, в  м. Хуст,
вул. Слов’янська,  111,  для  будівництва  та  обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

1.16.  Захаровій Ніні  Григорівні  (реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  1428602300),  на  земельну ділянку площею 0,0158 га,
кадастровий номер – 2110800000:01:002:0172, в м. Хуст, вул. Лермонтова, 5 А, для
будівництва  та  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.17.  Белінському Мирославу  Федоровичу  (реєстраційний  номер  облікової
картки платника податків –  2713602451), на земельну ділянку площею 0,0547 га,
кадастровий  номер  –  2110800000:01:026:0121, в  м. Хуст,  вул. Комарова,  42,  для
будівництва  та  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель  і
споруд (присадибна ділянка).

2. Громадянам, перерахованим в пункті 1 даного рішення передати у власність
земельні ділянки.

2.1. Громадянам, вказаним в п.п. 1.15 п.1 даного рішення передати земельну
ділянку у спільну сумісну власність. 

3.  Вказати  громадянам,  перерахованим  в  пункті  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


