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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                              VIII СЕСІЯ  VII  СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1109 
 

31.08.2018                          м. Хуст  

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок у власність громадянам  
 

        Розглянувши заяви учасників бойових дій (АТО, військовослужбових), 

ліквідаторів ЧАЕС та інших громадян, мешканців м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж та 

с. Зарічне, які звернулися до Хустської міської ради щодо надання у власність 

земельних ділянок для будівництва індивідуального житла, керуючись ст.ст.12, 

40, 118 Земельного Кодексу України, Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», ст. 50 Закону України „Про землеустрій”, Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 14 та 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, сесія міської ради  

 

в и р і ш и л а :  

 

1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність наступним громадянам: 

1.1. Манзюк Олександру Семеновичу, (ідентифікаційний номер 2758714291) 

мешканцю м. Хуст, вул. Затишна, 8 на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0630 га в м. Хуст по вул.  Барвінкова,38   для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.2. Бордей Лілі Олександрівні, (ідентифікаційний номер 3238806449) 

мешканці м. Хуст, вул. Григоренка Петра, 14 на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0630 га в м. Хуст по вул.  Велика,76 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.3. Якубець Івану Івановичу, (ідентифікаційний номер 3379000671) 

мешканцю м. Хуст, вул. Гоголя, 11 на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0630 га в м. Хуст по вул.  Барвінкова,39 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.4. Дзяпко Марії Мирославівні, (ідентифікаційний номер 3226006646) 

мешканці м. Хуст, вул. Братів Бращайків, 3 на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1000 га в м. Хуст по вул.  Світанкова,6  для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибної ділянки); 

1.5. Кошинському Михайлу Степановичу, (ідентифікаційний номер 

3014317330) мешканцю м. Хуст, вул. Ломоносова, 1 на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0630 га в м. Хуст по вул.  Велика,78   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибної ділянки); 

1.6. Орос Петру Васильовичу, (ідентифікаційний номер 3562000478) 

мешканцю м. Хуст, вул. Дружби, буд. 42, кв. 2 на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0630 га в м. Хуст по вул. Ференца Ракоці,1 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибної ділянки); 

1.7. Білоус Роману Олеговичу, (ідентифікаційний номер 2853114796) 

мешканцю м. Хуст, вул. Івана Франка, буд. 38, кв. 20 на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0630 га в м. Хуст по вул.   Барвінкова,40  для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибної ділянки); 

1.8. Товт Меланії Миколаївні, (ідентифікаційний номер 2243103383) 

мешканці м. Хуст, вул. Володимирська, буд. 4, кв. 18 на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0630 га в м. Хуст по вул.  Квіткова,21  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибної ділянки); 

1.9. Поп Віталію Васильовичу, (ідентифікаційний номер 3232503458) 

мешканцю м. Хуст, вул. Пирогова, буд. 1 Б, кв. 11 на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0630 га в м. Хуст по вул. Велика,82   для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибної ділянки); 

1.10. Сарай Роману Михайловичу, (ідентифікаційний номер 3128609712) 

мешканцю м. Хуст, вул. Визволення, 65 на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0630 га в м. Хуст по вул. Велика,84для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.11. Орос Михайлу Михайловичу, (ідентифікаційний номер 2878511412) 

мешканцю м. Хуст, вул. Вайди, 19 на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0648 га в м. Хуст по вул. Смерекова, 1 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.12. Чулей Маріанні Михайлівні, (ідентифікаційний номер 2270116440) 

мешканці м. Хуст, вул. Братів Шерегіїв, 4 на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0648 га в м. Хуст по вул. Івана Рогача, 129 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибної ділянки). 

2. Проекти із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений 

у відповідності до чинного законодавства подати на затвердження чергової сесії 

Хустської міської ради для передачі у власність земельної ділянки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

 

СЕКРЕТАР  РАДИ                  В. ЕРФАН 
 


