
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА
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РІШЕННЯ  № 1404

10.05.2019                            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, 33, 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.  Істратову Анатолію  Сергійовичу  (ідентифікаційний  номер

3141401554),  мешканцю м.  Хуст,  вул.  Будівельників,  буд.  1,  кв.  2 на  земельну
ділянку площею 0,0648 га кадастровий №2110800000:01:066:0055, в м. Хуст, вул.
Пасічна, 8 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.2.  Топтей Аліні  Ярославівні  (ідентифікаційний  номер  3571100287),
мешканці  с.  Кіреші,  вул.  Кірешська,  7 на  земельну  ділянку  площею  0,0800  га
кадастровий №2110800000:01:030:0197, в м. Хуст, вул. Срібна, 22 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки);

1.3.  Маханець Габріеллі Йосипівні (ідентифікаційний номер  2720009309),
мешканці  м.  Хуст,  пров.  Олександра  Кошиця,  3 на  земельну  ділянку  площею
0,0571 га кадастровий №2110800000:01:072:0272, в м. Хуст, вул.  Кринична, 2 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.4.  Попович Іванні  Іванівні  (ідентифікаційний  номер  3115501264),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Крайня,  37 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий №2110800000:01:069:0100, в м. Хуст, вул.  єпископа Івана Маргітича,
23 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибної ділянки);



1.5. Дзяпко Іллі Іллічу (ідентифікаційний номер 3249811577), мешканцю м.
Хуст, вул. князя Володимира Великого, буд. 1, кв. 7 на земельну ділянку площею
0,0719 га кадастровий №2110800000:01:059:0309, в м. Хуст, вул. Болудянського, 62
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);

1.6.  Белов Володимиру  Володимировичу  (ідентифікаційний  номер
3115106318),  мешканцю м.  Хуст,  вул.  І.Рогача,  31 на земельну ділянку площею
0,0713 га кадастровий №2110800000:01:063:0133, в м. Хуст, вул.  Закарпатська, 7
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки);

1.7.  Лавринко Світлані  Антонівні  (ідентифікаційний номер  2231208964),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Тургенєва,  3 на  земельну  ділянку  площею  0,0424  га
кадастровий  №2110800000:01:028:0180,  в  м.  Хуст,  вул.  Тургенєва,  3 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.8.  Лукач Надії  Василівні  (без  коду),  мешканці  м.  Хуст,  вул.
Жайворонкова,  буд.  46  «А»,  кв.  13 на  земельну  ділянку  площею  0,0630  га
кадастровий  №2110800000:01:070:0289,  в  м.  Хуст,  вул.  Єднання,  54 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.9. Дзяпка Марії Юріївні (ідентифікаційний номер 3238002806), мешканці
м. Хуст, вул.  9-го Травня, 20 на земельну ділянку площею 0,0630 га кадастровий
№2110800000:01:070:0290,  в  м.  Хуст,  вул.  Єднання,  43 для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.10.  Поляк Василю  Івановичу  (без  коду),  мешканцю  м.  Хуст,  вул.
Карпатської Січі, буд. 43, кв. 6 на земельну ділянку площею 0,1194 га кадастровий
№2110800000:01:037:0060, в м. Хуст, вул.  Вокзальна, б/н (біля будинку №45) для
ведення особистого селянського господарства.
       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 та
відділ земельних ресурсів Хустської міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В. КАЩУК


