
 УКРАЇНА
 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ІХ   СЕСІЯ    VII  СКЛИКАННЯ
                                                                                                          

РІШЕННЯ № 1409

10.05.2019  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.  Антонь Юрію  Степановичу(ідентифікаційний  номер  1901715876),
мешканцю с. Кіреші, вул. Івана Чендея, 112на земельну ділянку площею 0,1000 га,
кадастровий  №2110800000:04:002:0003,  в  с.Кіреші,  вул.  Івана  Чендея,  112 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.2.  Баняс Михайлу  Юрійовичу(ідентифікаційний  номер  1999221436),
мешканцюс. Кіреші, вул.  Івана Чендея, 110на земельнуділянкуплощею 0,1000 га,
кадастровий  №2110800000:04:002:0002, в  с.  Кіреші,  вул.  Івана  Чендея,  110для
будівництва та обслуговуванняжитловогобудинку, господарськихбудівель і споруд
(присадибноїділянки);

1.3.  Кулій Вірі Андріївні(ідентифікаційний номер  0926408385), мешканці м.
Хуст,  вул.  Леонова,  4на  земельну  ділянку  площею  0,0367  га,  кадастровий
№2110800000:01:005:0165,  в  м.  Хуст,  вул.  Леонова,  4для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);



1.4.  Молнар Мар’яні  Федорівні(ідентифікаційний  номер  2638802745),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  князя  Володимира  Великого,2/17на  земельну  ділянку
площею  0,0550  га,  кадастровий  №2110800000:01:014:0261,  в  м.  Хуст,  вул.
Островського,  73для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.5.  Воринка Василю Михайловичу  (ідентифікаційний  номер  2133303455),
мешканцю м. Хуст, вул.  Марка Вовчка, 3 на земельну ділянку площею 0,0493 га,
кадастровий  №2110800000:01:028:0177,  в  м.  Хуст,  вул.  Марка  Вовчка,  3 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.6.  Домнічевій Радмілі  Іванівні  (ідентифікаційний  номер  2759509404)
мешканці м. Хуст,  набережна Київська, 4/37 на земельну ділянку площею 0,0347
га,  кадастровий  №2110800000:01:019:0154,  в  м.  Хуст,вул. Борканюка,22 «А» для
будівництва та обслуговуванняжитловогобудинку, господарськихбудівель і споруд
(присадибноїділянки);
          1.7.  Бондаренко Ользі Йосипівні (ідентифікаційний номер  1717803246)
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Суворова,  34 на  земельну  ділянку  площею  0,0571  га,
кадастровий  №2110800000:01:055:0148,  в  м.  Хуст,  вул.  Суворова,  64 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);
       1.8.  Величко Меланії  Василівні  (ідентифікаційний  номер  1265417281)
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Визволення,  63 на  земельну ділянку площею 0,0756 га,
кадастровий  №2110800000:01:023:0055,  в  м.  Хуст,  вул.  Визволення,  63 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);
      1.9.  Ком’яті Мірі  Олександрівні  (ідентифікаційний  номер  2597509661)
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Я.  Мудрого,  40 на земельну ділянку площею 0,0216 га,
кадастровий  №2110800000:01:025:0125,  в  м.  Хуст,  вул.  Я.Мудрого,  40 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);
     1.10. Ладані Олені Іванівні (ідентифікаційний номер 1645111269) мешканці м.
Хуст,  вул.  О.Маркуша,  6 на  земельну  ділянку  площею  0,0591  га,  кадастровий
№2110800000:01:019:0153,  в  м.  Хуст,  вул.  О.Маркуша,  6 для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);
     1.11. Гінцяк Івану Васильовичу (ідентифікаційний номер 1177304630) та Гинцяк
Євдокії Миколаївні (ідентифікаційний номер 1434424726) мешканцям м. Хуст, вул.
Суворова,  75 на  земельну  ділянку  площею  0,1000  га,  кадастровий
№2110800000:01:055:0126,  в  м.  Хуст,  вул.  Суворова,  75 для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);
     1.12. Ілик Оксані Василівні (ідентифікаційний номер 2892018640) мешканці м.
Хуст,  вул.  Глінки,  20 на  земельну  ділянку  площею  0,1000  га,  кадастровий
№2110800000:04:002:0001, в с. Кіреші, вул.  Молодіжна, 7 «А» для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.13. Плиска Івану Петровичу (ідентифікаційний номер 2533002711) мешканцю
м. Хуст, вул. Крайня, 43 «А» на земельну ділянку площею 0,0716 га, кадастровий
№2110800000:01:069:0093,в  м.  Хуст,  вул.  Крайня,  43/2 для  будівництва  та



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

1.14.  Драгула Миколі  Михайловичу  (ідентифікаційний  номер  2000624552)
мешканцю м. Хуст, вул. Жайворонкова, 17 на земельну ділянку площею 0,0464 га,
кадастровий  №2110800000:01:016:0124,  в  м.  Хуст,  вул.  Жайворонкова 17 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.15.  Сабов ЗолтануЗолтановичу  (ідентифікаційний  номер  2778618695)
мешканцю м.  Хуст,  вул.  Керамічна,  76 на  земельну  ділянку  площею 0,1000 га,
кадастровий №2110800000:01:052:0091,  в  м.  Хуст,  вул.  Керамічна,  142  «А» для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.16.  Микулка Михайлу  Васильовичу  (ідентифікаційний  номер  1865103234)
мешканцю с. Чертіж, вул.  Нірешська, 27 на земельну ділянку площею 0,1000 га,
кадастровий  №2110800000:03:001:0221,  в  с.  Чертіж,  вул.  Нірешська,  27 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.17.  Волошин Ганні  Федорівні  (ідентифікаційний  номер  2426203143),
Потрогош Діані  Михайлівні  (ідентифікаційний  номер  3413700586)  та  Волошин
Едуарду Михайловичу (ідентифікаційний номер  3258806259) мешканцям м. Хуст,
вул.  Небесної  Сотні,  29/2 на  земельну  ділянку  площею  0,0100 га,  кадастровий
№2110800000:01:013:0202,  в  м.  Хуст,  провулок  Довбуша,  8 для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.18.  Перец Віталію  Михайловичу  (ідентифікаційний  номер  2567820597)
мешканцю м. Хуст, вул. Василя Симоненка, 1 на земельну ділянку площею 0,0512
га, кадастровий №2110800000:01:065:0207, в м. Хуст, вул. академіка Ерделі, 8 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.19.  Січ Марії  Іллінічні  (ідентифікаційний  номер  1471212644)  мешканці
м. Хуст,  вул.  О.Маркуша,  8 на  земельну  ділянку  площею  0,0879  га,
кадастровий №2110800000:01:019:0152,  в  м.  Хуст,  вул.  О.Маркуша,  8 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.20.  Прокоп Роману  Михайловичу  (ідентифікаційний  номер  3086311851)
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Пирогова,  56 на  земельну  ділянку  площею  0.0335  га
кадастровий  №2110800000:01:024:0110 в  м.  Хуст,  вул.  Пирогова,  56 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.21.  Міллер Олені Йосипівні (ідентифікаційний номер  2466603225) мешканці
м.  Хуст,  вул.  Пирогова,  6 на  земельну  ділянку  площею  0,0472  га,кадастровий
№2110800000:01:024:0111,  в  м.  Хуст,  вул.  Пирогова,  6 для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.22. Гусак  Дарії  Вікторівні (ідентифікаційний номер 1466502680) мешканці м.
Хуст,  вул.  Степана  Папа,  7 на  земельну  ділянку  площею  0,0087  га,
кадастровий  №2110800000:01:010:0092, в м. Хуст, вул.  Степана Папа, 7 «Б» для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);



1.23.  Стасик Іванні Іванівні(ідентифікаційний номер  3243101829), мешканці
м.  Хуст,  вул.  Леонова,  15 на  земельну  ділянку  площею 0,0551  га,  кадастровий
№2110800000:01:015:0186,  в  м.  Хуст,  вул.  Леонова,  15для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.24.  Джумурат Ользі  Митрофанівні(ідентифікаційний  номер  2025203147),
мешканці м. Хуст, вул. А. Добрянського, 12на земельну ділянку площею 0,0310 га,
кадастровий  №2110800000:01:004:0139,  в  м.  Хуст,  вул.  А.  Добрянського,  12для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.25.  Степа Івану Івановичу(ідентифікаційний номер  1984519636) та  Степа
Ганні  Василівні(ідентифікаційний  номер  2130703824)  мешканцям  м.  Хуст,  вул.
А.Добрянського,  7 на  земельну  ділянку  площею  0,0343  га,  кадастровий
№2110800000:01:005:0169,  в  м.  Хуст,  вул.  А.Добрянського,  7для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.26.  Черничук Галині  Іванівні(ідентифікаційний  номер  2348404004),
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Керамічна,  69на  земельну  ділянку  площею  0,0781  га,
кадастровий  №2110800000:01:054:0112,  в  м.  Хуст,  вул.  Керамічна,  69для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.27.  Булановій Ганні  Михайлівні(ідентифікаційний  номер  1921113722),
мешканці Полтавської області, Карлівського району, с. Климівка, вул. Кірова, 29на
земельну ділянку площею 0,1000 га,  кадастровий №2110800000:03:001:0218, в с.
Чертіж,  вул.  Бічна,  3 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.

2.1. Громадянам, вказаним в п.1 пп.1.11, пп.1.17, пп.1.25 передати земельну
ділянку у спільну сумісну власність.

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


