
 УКРАЇНА
 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ІХ  СЕСІЯ    VII  СКЛИКАННЯ

                                       РІШЕННЯ № 1784

16.12.2019  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.  Іваночко Івану  Івановичу,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника податків  –  3014418437,  та  Іваночко Сергію Івановичу,  реєстраційний
номер  облікової  картки  платника  податків  –  3342701131,  на  земельну  ділянку
площею  0,0479 га,  кадастровий  номер  –  2110800000:01:028:0188,  в  м. Хуст,
вул. Котляревського, 1,  для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

1.2.  Довганич Наталії Олександрівні, реєстраційний номер облікової картки
платника  податків  –  1999413184,  на  земельну  ділянку  площею  0,0710 га,
кадастровий номер – 2110800000:01:019:0137, в м. Хуст,  вул. братів Шерегіїв, 3
(З. Космодем`янської),  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

1.3.  Печкан Володимиру Івановичу,  реєстраційний номер облікової  картки
платника  податків  –  2143106673,  на  земельну  ділянку  площею  0,1000 га,
кадастровий номер – 2110800000:02:001:0038,  в  с. Зарічне,  вул. Зарічна, 76,  для



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

1.4.  Агоста Наталії  Михайлівні,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  2009904106,  на  земельну  ділянку  площею  0,1000 га,
кадастровий  номер  –  2110800000:01:033:0097,  в  м. Хуст,  вул. Чижмаря, 7,  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.5. Данилюк Марії Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника
податків – 2196427420, на земельну ділянку площею 0,0804 га, кадастровий номер
–  2110800000:01:069:0106,  в  м. Хуст,  вул. Крайня, 16,  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка);

1.6.  Тесличко  Ганні  Андріївні,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  1590705947,на  земельну  ділянку  площею  0,0413 га,
кадастровий  номер  –  2110800000:01:013:0208,  в  м. Хуст,  провулок
Михайла Печунки, 7,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

1.7.  Броновицькій Світлані  Адальбертівні,  реєстраційний  номер  облікової
картки платника податків –  2708814803,на земельну ділянку площею 0,0725 га,
кадастровий  номер  –  2110800000:01:053:0065,  в  м. Хуст,  вул. Вірага, 9,  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибна ділянка);

1.8.  Маригун Михайлу  Івановичу,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника податків –  2242921733, та  Маригун Олені Никифорівні, реєстраційний
номер  облікової  картки  платника  податків  –  2283617706,  на  земельну  ділянку
площею  0,0438 га,  кадастровий  номер  –  2110800000:01:028:0191,  в  м. Хуст,
вул. Тургенєва, 32,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

1.9.  Кадар Магдалині  Миколаївні,  реєстраційний  номер  облікової  картки
платника  податків  –  1738902685,на  земельну  ділянку  площею  0,0575 га,
кадастровий номер – 2110800000:01:029:0216, в м. Хуст, вул. 9-го Травня, 21, 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.

2.1.  Громадянам, вказаним в пункті 1 підпункт 1.1.,  підпункт 1.8.передати
земельну ділянку у спільну сумісну власність.

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


