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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                   І   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
 
 

2021 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.Чуп Ользі Василівні,  реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2125504106,на земельну ділянку площею 0,1000 га, кадастровий 

номер – 2110800000:03:001:0284, в с. Чертіж, вул. Володимира Івасюка, 13, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель; 

1.2. Сливка Володимиру Михайловичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2335315477, на земельну ділянку площею 0,0376 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:060:0182, в м.Хуст, вул. Кирила і Мефодія, 

21, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель; 

1.3. Кальваник Марії Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2107420965, СарвадійЕріці Іванівні, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 2457719547, на земельну ділянку площею 

0,0554 га, кадастровий номер – 2110800000:01:007:0101, в м.Хуст, вул. 



Шевченка, 18, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель; 

1.4. Росоха Марії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2111403747, на земельну ділянку площею 0,1000 га, 

кадастровий номер – 2110800000:04:002:0045, в с.Кіреші, вул. Івана Чендея, 79, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель; 

1.5. Комар Ользі Павлівні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2019903161, на земельну ділянку площею 0,0764 га, кадастровий 

номер – 2110800000:01:008:0119, в м.Хуст, вул. О.Маркуша, 33, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель; 

1.6. Мелай Мирославі Федорівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3096509706, на земельну ділянку площею 0,0634 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:013:0203, в м. Хуст, вул. Островського, 27, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель; 

1.7. Кондраш Вікторії Анатоліївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3214407109, на земельну ділянку площею 0,0939 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:060:0137, в м. Хуст, вул. президента 

М.Грушевського, 42, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель; 

1.8. Вароді Марії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1368314209, на земельну ділянку площею 0,0749 га, 

кадастровий номер – 2110800000:03:001:0289, в с. Чертіж, вул. Нірешська, 30, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель. 

2. Громадянам, перерахованим в пункті 1 даного рішення передати у 

власність земельні ділянки. 

2.1. Громадянам, вказаним в пункті 1 підпункту1.3, 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 


