
 УКРАЇНА
 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

  ІХ  СЕСІЯ     VII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1599

24.10.2019  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 Хустської міської ради 

                           ВИРІШИЛА:

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

1.1.  Кополовець-Стойка Андріані Василівні, реєстраційний номер облікової
картки платника податків –  3090812429,на земельну ділянку площею 0,0574 га,
кадастровий номер – 2110800000:01:025:0132, в м.Хуст, вул.  Ярослава Мудрого,
4,для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка);

1.2.  Дан Ельвірі  Олександрівні,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  2133025845,  на  земельну  ділянку  площею  0,0609 га,
кадастровий номер – 2110800000:01:017:0156, в м.Хуст, вул.  Жайворонкова, 57,
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка);

1.3. Білак Марії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки платника
податків – 1803220886, на земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер
– 2110800000:04:002:0014, в с. Кіреші, вул.  Івана Чендея, 14, для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка);



1.4.  Гергардт Ганні  Михайлівні,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  1141202822,  на  земельну  ділянку  площею  0,0517 га,
кадастровий номер – 2110800000:01:018:0111, в м.Хуст, вул.  Івана Данчі, 21 А,
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка);

1.5.  Гергардт Омеляну  Яновичу,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  2145403895,на  земельну  ділянку  площею  0,0517 га,
кадастровий номер – 2110800000:01:018:0112, в м.Хуст, вул. Івана Данчі, 21, для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.6.  Бонь Марії Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки платника
податків – 1338111181,на земельну ділянку площею 0,0555 га, кадастровий номер
–  2110800000:01:069:0103,  в  м.Хуст,  вул.  Львівська,  231,  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка);

1.7.  Головко Ользі  Дмитрівні,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  2073704443,на  земельну  ділянку  площею  0,0600 га,
кадастровий номер – 2110800000:01:029:0007, в м.Хуст, вул. Возз`єднання, 1, для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.8.  Дубровка Марії  Йосипівні,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  1900620143,на  земельну  ділянку  площею  0,0660 га,
кадастровий  номер  –  2110800000:01:060:0159,  в  м.Хуст,  вул.  президента
М.Грушевського,  16,   для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

1.9.  Головко Юрію  Васильовичу,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  2203106216,на  земельну  ділянку  площею  0,0594га,
кадастровий номер – 2110800000:01:009:0133, в м.Хуст, вул. Єнковського, 13,  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.10.  Фляшко Оксані  Іванівні,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  2968200245,на  земельну  ділянку  площею  0,1000 га,
кадастровий  номер  –  2110800000:01:053:0063,  в  м.Хуст,  вул.  Егана,  3,   для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.11.  Симкович Андріані Богданівні,  реєстраційний номер облікової картки
платника  податків  –  3548900203,на  земельну  ділянку  площею  0,1000 га,
кадастровий номер – 2110800000:01:053:0061, в м.Хуст, вул.  Керамічна, 98,  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.12.  Калинич Магдалині  Іванівні,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  1829804089,  на  земельну  ділянку  площею  0,1000 га,
кадастровий номер – 2110800000:01:052:0093, в м. Хуст, вул. Керамічна, 144 «а»,
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка);

1.13.  АнтоньЄлізаветі  Михайлівні,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  1763412481,  на  земельну  ділянку  площею  0,0851 га,
кадастровий номер – 2110800000:01:074:0163,  в  м.  Хуст,  вул.  Садова,  25,   для



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

1.14.  Свереняк Марії  Петрівні,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  2216021587,  на  земельну  ділянку  площею  0,0294 га,
кадастровий номер – 2110800000:01:014:0257, в м. Хуст,  вул.  Вітрова,  50,  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.15.  Шнеп Івану  Антоновичу,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  1843806554,  на  земельну  ділянку  площею  0,0119га,
кадастровий номер – 2110800000:01:018:0115,  в  м.  Хуст,  вул.  А.Волошина,  50,
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка);

1.16.  Вовчок Володимиру  Миколайовичу,  реєстраційний  номер  облікової
картки платника податків –  3042000051, на земельну ділянку площею 0,1000 га,
кадастровий номер – 2110800000:04:002:0016, в с. Кіреші, вул.  Івана Чендея, 80,
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка);

1.17.  Янчіковій Світлані Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки
платника  податків  –  2443313748,  на  земельну  ділянку  площею  0,1000  га,
кадастровий номер – 2110800000:03:001:0220, в с.  Чертіж, вул.  Червоногірська,
17,   для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка);

1.18.  Гобан Тетяні  Михайлівні,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  3492200323,  на  земельну  ділянку  площею  0,0736  га,
кадастровий номер – 2110800000:01:014:0262, в м.Хуст, вул.  гетьмана П.Орлика,
15,   для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка);

1.19.  Кочетов Юрію Геннадійовичу,  реєстраційний номер облікової картки
платника  податків  –  2786210956,  на  земельну  ділянку  площею  0,1000  га,
кадастровий номер –  2110800000:03:001:0195,  в  с.Чертіж,  вул.  Нірешська,  101,
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка);

1.20.  Кошинському Івану Івановичу, реєстраційний номер облікової картки
платника  податків  –  1887519332,  на  земельну  ділянку  площею  0,0541  га,
кадастровий номер – 2110800000:01:057:0075, в м.Хуст, вул.  Ювілейна, 11,  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.21.  Лях  Ганні Василівні,  реєстраційний номер облікової картки платника
податків – 2246804406, на земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий номер
–  2110800000:01:017:0162,  в  м.  Хуст,  вул.  Лизанця,  14,  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка);

1.22.  Лембей Василю  Федоровичу,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  1972728239,  на  земельну  ділянку  площею  0,0797 га,
кадастровий  номер  –  2110800000:01:009:0132,  в  м.  Хуст,  вул.  Міська,  33,  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.

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 Володимир КАЩУК


