
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                   ІІ    СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
 

 

 

2021 м. Хуст 
 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у 

власність громадянам 

 

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», та враховуючи  висновок постійної 

депутатської комісії з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища, розглянувши заяви громадян та матеріали технічних документацій, 

погоджених відповідними службами, керуючись інтересами територіальної 

громади, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наступним 

громадянам: 

1.1. Двурському Василю Івановичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2926809312) для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Секція В 

(02.01), загальною площею 0,2500 га (кадастровий номер 

2125385200:01:003:0281), яка розташована в Закарпатській області, Хустський 

район, с. Липча, вул. Центральна, 65; 

1.2. Орос Яні Василівні(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 3225208503) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Секція В (02.01), 

загальною площею 0,1534 га (кадастровий номер 2125387400:01:003:0525), яка 

розташована в Закарпатській області, Хустський район, с. Сокирниця, вул. 

А.Годинки, 4; 

1.3. Переу Тетяні Сергіївні(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3784102683), на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)Секція В (02.01), площею 0,0504 га, кадастровий номер – 

2110800000:01:029:0228, яка розташована за адресою: Закарпатська область, м. 

Хуст, вул. Возз’єднання, 15; 



1.4. Гавришко Михайлу Михайловичу (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 1845413450), на земельну ділянку для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  Секція В (02.01),  площею 0,1164 га, кадастровий номер – 

2125387100:01:009:0130, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Рокосово, вул. Центральна,125; 

1.5. Стрічка Ганні Михайлівні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2252418781), на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  Секція В (02.01),  площею 0,2500 га, кадастровий номер – 

2125384000:02:003:0028, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Хустець, вул. Джороминт,11; 

1.6. Дудар Ганні Василівні, мешканці с. Липча, вул. Липовецька, 25, на 

земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  Секція В (02.01),  

площею 0,1579 га, кадастровий номер – 2125385200:01:001:0257, яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Липча, вул. 

Липовецька,25; 

1.7. Неймет Ірині Степанівні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2273804201), на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  Секція В (02.01),  площею 0,1911 га, кадастровий номер – 

2125386000:01:002:0193, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Нанково, 541; 

1.8. Плиска Любові Дмитрівні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2495216961), на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  Секція В (02.01),  площею 0,0629 га, кадастровий номер – 

2125383600:01:001:0038, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Іза, вул. Центральна, 213. 

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 
 

 

 

 

 

 


