
 УКРАЇНА
 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 VIII  СЕСІЯ    VII  СКЛИКАННЯ
                                                                                                        

РІШЕННЯ № 1126

20.09.2018  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.  Луцак Віктору  Йосиповичу  (ідентифікаційний  номер  3163402879),
мешканцю м. Хуст, вул.  А.Волошина, 67 на земельну ділянку площею 0,0740 га
кадастровий  №2110800000:01:019:0145  в  м.  Хуст, вул.  А.Волошина,  65 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.2.  Агоста Владіславу Михайловичу (ідентифікаційний номер  2639213974)
та Агоста Кларі Ладіславівні (ідентифікаційний номер 2812502226), мешканцям м.
Хуст,  вул.  Німецька,  13 на  земельну  ділянку  площею  0,1000  га  кадастровий
№2110800000:01:035:0092 в  м.  Хуст  по  вул.  Німецька,  13  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.3.  Вучкан Магдалині  Йосипівні  (ідентифікаційний  номер  2128428384),
мешканці  с.  Іза,  вул.  Вучкана,  24 на  земельну  ділянку площею  0,1000 га
кадастровий  №2110800000:01:055:0141 в  м.  Хуст, вул.  Косична,  101  для



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

1.4.  Лазар Людмилі  Михайлівні  (ідентифікаційний  номер  1931204281),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Павловича,  38 на  земельну  ділянку площею  0,1000 га
кадастровий  №2110800000:01:029:0195 в  м.  Хуст,  вул.  Павловича,  38  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.5.  Драгула Наталії  Дмитрівні  (ідентифікаційний  номер  2174622667),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Зразкова,  2 на  земельну  ділянку площею  0,0664 га
кадастровий №2110800000:01:025:0124 в м. Хуст, вул. Зразкова, 2  для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.6.  Бондарчук Тетяні  Миколаївні  (ідентифікаційний  номер  2595812645),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Керамічна,  158 на  земельну  ділянку площею 0,0989 га
кадастровий  №2110800000:01:052:0088 в  м.  Хуст,  вул.  Керамічна,  158  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.7.  Біклян Арсену  Івановичу  (ідентифікаційний  номер  3196709035),
мешканцю м. Хуст, вул.  Локоти, буд. 22 «а», кв. 46 на земельну ділянку площею
0,0917 га кадастровий №2110800000:01:077:0004 в с. Зарічне, вул. Зарічна, 26  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.8.  Вайнагі Вірі Тихонівні (ідентифікаційний номер 2079710827), мешканці
м.  Хуст,  вул.  Крайня,  15 на  земельну  ділянку площею  0,0700 га кадастровий
№2110800000:01:069:0086 в  м.  Хуст,  вул.  Крайня,  15  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


