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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    Х  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 2049 
 
 

26.06.2020 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 Хустської 
міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наступним 

громадянам: 

1.1.Данча Вікторії Ярославівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3334102063, на земельну ділянку площею 0,0132 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:001:0132, м. Хуст, вул. Чехова, 7А, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.2. Рошко Миколі Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2956713377, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:03:003:0034, с. Чертіж, вул. Бічна, 53, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.3. Росоха Марії Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1980204941, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:03:001:0260, с.Чертіж, вул. Нірешська, 57, для 



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

1.4. Стойка Світлані Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3247010788, на земельну ділянку площею 0,0660 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:014:0222, м. Хуст, вул. Тімірязєва, 34, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.5. Олексій Еріці Арпадівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2652403146, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:027:0140, м. Хуст, вул. Островського, 126 

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

1.6. Сура Михайлу Миколайовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2215415637, на земельну ділянку площею 0,0512 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:058:0212, м. Хуст, вул. Кукольника, 5, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.7. Микулін Тамарі Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2538002624, на земельну ділянку площею 0,0842 га, 
кадастровий номер – 2110800000:02:001:0044, с. Зарічне, вул. Зарічна, 63 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. 

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 

 


