
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА

                            VIII  СЕСІЯ   VII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  № 1300

14.12.2018                           м. Хуст 

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність громадянам 

        Розглянувши заяви 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.  Макадзьоба Миколі Васильовичу, (ідентифікаційний номер  2692918836)
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Братів  Бращайків,  буд.  2,  кв.  2 на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  0,0630  га  в  м.  Хуст,  вул.  Золота,  23 для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки); 

1.2.  Карнаух Тетяні  Мирославівні,  (ідентифікаційний  номер  3508800403)
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Жайворонкова,  буд.  40  «а»,  кв.  18 на  земельну  ділянку
орієнтовною площею 0,0630  га  в  м.  Хуст,  вул. Передова,  28 для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки); 

1.3. Козак Надії Федорівні, (ідентифікаційний номер 2500802968) мешканці с.
Чертіж, вул. Нірешська, 19 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0630 га в м.
Хуст,  вул.  Передова,  26 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.4.  Маханець Габріеллі  Йосипівні,  (ідентифікаційний  номер  2720009309)
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Б.Хмельницького,  15 на  земельну  ділянку  орієнтовною



площею 0,0700 га в м. Хуст, вул. Кринична, 2 для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.5. Росоха Сільвії Андріївні, (ідентифікаційний номер 2909123765) мешканці
с. Чертіж, вул. Нірешська, 66 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0630 га в
м. Хуст, вул. Єднання, 60 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.6.  Рішко Валерію  Васильовичу,  (ідентифікаційний  номер  2732308296)
мешканцю м. Хуст, вул. Чехова, 11 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0630
га  в  м.  Хуст,  вул. Велика,  100 для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.7.  Попович Галині  Михайлівні,  (ідентифікаційний  номер  2981900246)
мешканці м. Хуст, вул.  Замкова, 8 «а» на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0630  га  в  м.  Хуст,  вул.  Барвінкова,  51 для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.8.  Рошко Івану  Васильовичу,  (ідентифікаційний  номер  3145107890)
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Смереки,  4 на  земельну  ділянку  орієнтовною  площею
0,0800 га в м. Хуст, вул. Єднання, 42 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.9. Щербан Олександрі Олександрівні, (ідентифікаційний номер 3062203767)
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Свободи,  буд.  9,  кв.  1 на  земельну ділянку орієнтовною
площею 0,0966 га в м. Хуст, вул.  Чумацька, 26 для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.10. Клейменовій Валентині Василівні, (ідентифікаційний номер 2375202845)
мешканці м. Хуст, вул.  Шевченка, буд. 16, кв. 5 на земельну ділянку орієнтовною
площею 0,0630 га в м. Хуст, вул.  Єднання, 40 для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.11.  Дзяпко Іллі Іллічу, (ідентифікаційний номер  3249811577) мешканцю м.
Хуст, вул.  кн. В.Великого, буд. 1, кв. 7 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0512  га  в  м.  Хуст,  вул.  Болудянського,  62 для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку та господарських споруд (присадибна ділянка);

1.12.  Вучкан Магдалині  Йосипівні,  (ідентифікаційний  номер  2128428384)
мешканці с. Іза, вул.  Вучкана, 24 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0364
га в м. Хуст, вул. Косична, б/н для ведення особистого селянського господарства;

1.13.  Ганган Любові  Василівні,  (ідентифікаційний  номер  2241003641)
мешканці м. Хуст, вул. Крайня, 45 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0643
га  в  м.  Хуст,  вул.  єпископа  І.Маргітича,  26,  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку та господарських споруд (присадибна ділянка);

1.14.  Рошинець Денису Валерійовичу, (ідентифікаційний номер  3607003636)
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Крайня,  33 на  земельну  ділянку  орієнтовною  площею
0,0630  га  в  м.  Хуст,  вул.  єпископа  І.Маргітича,  20,  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку та господарських споруд (присадибна ділянка);

1.15.  Петранич Андрію  Володимировичу,  (ідентифікаційний  номер
3081813693) мешканцю м. Хуст, вул. Пирогова, 48 на земельну ділянку орієнтовною
площею 0,0630 га в м. Хуст, вул.  Єднання, 50 для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.16.  Човганин Івану  Пантелеймоновичу,  (ідентифікаційний  номер
3226306758)  мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Косична,  77  «а» на  земельну  ділянку
орієнтовною площею 0,0630  га  в  м.  Хуст,  вул.  Єднання,  52  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки); 



1.17.  Танчинець Зінаїді  Вячеславівні,  (ідентифікаційний номер  2720224089)
мешканці м. Хуст, вул. Вірага, 7 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0630 га
в м. Хуст, вул. Велика, 104 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.18. Алексій Тетяні Іванівні, (ідентифікаційний номер 3266202022) мешканці
м. Хуст, вул. Пушкіна, 20/3 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0630 га в м.
Хуст, вул.  Барвінкова, 50 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.19. Пилип Ользі  Миколаївні,  (ідентифікаційний  номер  3125002308)
мешканці м.  Хуст,  вул.  Київська  набережна,  буд.  2,  кв.  87 на  земельну  ділянку
орієнтовною площею 0,0630 га в м. Хуст по вул.  Єднання, б/н (біля ділянки №48)
для ведення особистого селянського господарства;

1.20. Розман Діані Іванівні, (ідентифікаційний номер 3457000484) мешканці м.
Хуст, вул.  Павловича, 54 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0630 га в м.
Хуст,  вул.  Велика,  102 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.21. Ерфан Еріці Миколаївні, (ідентифікаційний номер 2536711946) мешканці
м. Хуст, вул.  Пиргова, буд. 7 «а», кв. 24 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0630 га в м. Хуст, вул. Єднання, 45 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.22.  Гартінгер Володимиру Карловичу,  (без коду)  мешканцю м. Хуст,  вул.
Київська набережна, буд. 2, кв. 4 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0630
га  в  м.  Хуст,  вул.  Велика,  112 для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.23. Дзяпка Марії Юріївні, (ідентифікаційний номер 3238002806) мешканці м.
Хуст, вул. 9-го Травня, 20 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0630 га в м.
Хуст,  вул.  Єднання,  43 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки).

2. Проект 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.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                   В. КАЩУК


