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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    Х  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
 
 

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 міської ради  

 

                                                         ВИРІШИЛА: 

 

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

громадянам: 

1.1.Слава Маріонеллі Богданівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2682619727, на земельну ділянку площею 0,0620 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:009:0139, м. Хуст, вул. Ломоносова, 7, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.2. Зейкан Тетяні Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2458503489, Зейкан Йосипу Йосиповичу, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків – 2310815015, на земельну ділянку 

площею 0,0528 га, кадастровий номер – 2110800000:01:029:0219, м. Хуст, вул. 

Глінки, 13, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 
1.3. Фанта Роману Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3299414653, на земельну ділянку площею 0,0338 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:014:0277, м. Хуст, вул. Вітрова, 56, для 



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

1.4. Кабрельов Петру Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2191010173, на земельну ділянку площею 0,0161 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:010:0100, м. Хуст, вул. Свободи, 2А, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.5. Гайдов Світлані Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2639523484, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:04:002:0008, с. Кіреші, вул. Кірешська, 25 Г, 

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

1.6. Січ Михайлу Йосиповичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2765417277, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:032:0017, м. Хуст, вул. Чижмаря, 97, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.7. Кепша Василю Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1851708571, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 
кадастровий номер – 2110800000:03:001:0274, с. Чертіж, вул. Миколи 

Леонтовича, 9, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 
1.8. Антол Йосипу Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2052015552, на земельну ділянку площею 0,0229 га, 
кадастровий номер – 2110800000:01:017:0168, м. Хуст, вул. Чижмаря, 54, для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка); 

1.9. Лазар Михайлу Петровичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2038202471, на земельну ділянку площею 0,0772 га, 
кадастровий номер – 2110800000:03:001:0270, с. Чертіж, вул. Е.Невицького, 15, 

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 підпункту 1.2 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 

Бойко Г.В. 

 


