
 
 УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

   СЕСІЯ     VII СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 

____11.2017   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, 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. Сугай Нелі Володимирівні, мешканці м. Хуст, вул. Лизанця, 9 на 

земельну ділянку площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:070:0030                       

в м. Хуст по вул. Панаса Мирного, 33 для будівництва та обслуговування 

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

1.2. Попович Ользі Юріївні, мешканці с. Кіреші, вул. В.Кіреші, 11 на 

земельну ділянку площею 0,0927 га кадастровий №2110800000:04:001:0170                       

в с. Кіреші по вул. Виноградна, 22 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.3. Павлюк Наталії Олександрівні, мешканці с. Кіреші, вул. Кірешська, 30 на 

земельну ділянку площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:071:0144 в м. 

Хуст по вул. Панаса Мирного, 20 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.4. Доромбей Лідії Іванівні, мешканці м. Хуст, вул. Дружби, 46 на земельну 

ділянку площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:071:0145  в м. Хуст по вул. 

Панаса Мирного, 17 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.5. Павлов Олександру Юрійовичу (учасник АТО), мешканцю м. Хуст, вул. 

Київська набережна, 5/14 на земельну ділянку площею 0,0630 га кадастровий 



№2110800000:01:070:0028 в м. Хуст по вул. Велика, 59 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної 

ділянки); 

1.6. Бобик Яні Юріївні, мешканці м. Хуст, вул. Косична,40 на земельну 

ділянку площею 0,0630 га кадастровий №2110800000:01:071:0146 в м. Хуст по вул. 

Панаса Мирного, 14 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.7. Ковач Світлані Василівні, мешканці с. Зарічне, вул. Зарічна, 143 на 

земельну ділянку площею 0,0800 га кадастровий №2110800000:01:030:0171                       

в м. Хуст по вул. Срібна, 6 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.8. Ізай Світлані Іванівні, мешканці с. Кіреші, вул. Молодіжна, 54 на 

земельну ділянку площею 0,0898 га кадастровий №2110800000:04:001:0173                       

в с. Кіреші по вул. Мальовнича, 2 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.9. Гвоздик Сергію Володимировичу, мешканцю с. Чертіж, вул. Петра Лодія, 

21 на земельну ділянку площею 0,1000 га кадастровий №2110800000:01:068:0067 в 

м. Хуст по вул. Барвиста, 18 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.10. Липей Анні Юріївні, мешканці м. Хуст, вул. Заводська, 9 на земельну 

ділянку площею 0,0951 га кадастровий №2110800000:01:074:0148  в м. Хуст по вул. 

Садова, б/н для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.11. Скорондяк Ларисі Василівні, мешканці м. Хуст, вул. Коцюбинського, 54 

на земельну ділянку площею 0,0685 га кадастровий №2110800000:01:074:0149 в м. 

Хуст по вул. Садова, б/н для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.12. Целич Йолані Миколаївні, мешканці м.Хуст,вул.Пачовського,13 на 

земельну ділянку площею 0,0767 га кадастровий №2110800000:01:065:0204 в м. 

Хуст по вул. Пачовського, 13 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.13. Куриця Василю Васильовичу, мешканцю с.Кіреші,вул.І.Чендея,155 на 

земельну ділянку площею 0,0900 га кадастровий №2110800000:04:001:0169 в м. 

Хуст по вул. Казкова, 27 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  

 

Гелеван 


