
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА

                               VIII СЕСІЯ  VII  СКЛИКАННЯ

Проект  

РІШЕННЯ  № 
________2018                      м. Хуст 
Про надання дозволу на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність громадянам 

        Розглянувши заяви  громадян,  керуючись ст.ст.12,  33,  40,  116,  118,  120
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.  Вовчок Віталію  Івановичу,  (ідентифікаційний  код  3195008711)
мешканцю с. Кіреші, вул. Івана Чендея, 95 на земельну ділянку площею 0,1285 га в
с.  Кіреші  по  вул. Івана  Чендея,  б/н для  ведення  особистого  селянського
господарства;

1.2.  Сас Мальвіні Миколаївні, (ідентифікаційний код  1796905006) мешканці
м. Хуст, вул. президента М.Грушевського (вул. Перемоги), 63 на земельну ділянку
площею 0,0543 га в м. Хуст по вул. Косичній, б/н (біля будинку №81) для ведення
особистого селянського господарства;

1.3.  Довганич Василю  Івановичу,  (ідентифікаційний  код  2060603831)
мешканцю м.  Хуст,  вул.  Довбуша,  5 на  земельну ділянку  орієнтовною площею
0,1341 га в м. Хуст по вул. Небесної Сотні, б/н для ведення особистого селянського
господарства;

1.4.  Кмить Ользі  Олександрівні,  (ідентифікаційний  код  1922404081)
мешканці с.  Чертіж, вул.  Івасюка, 7 на земельну ділянку площею 0,0218 га в с.
Чертіж по вул. Івасюка, 7 для ведення особистого селянського господарства;

1.5.  Бейкеші Тібору  Йосиповичу,  (ідентифікаційний  код  1948816777)
мешканцю м. Хуст,  вул.  Ювілейна, 1 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0512  га  в  м.  Хуст  по  вул.  Ювілейній,  1 для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.6.  Довганич Івану  Івановичу,  (ідентифікаційний  код  2611220752)
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Заводська,  50  «а» на  земельну  ділянку  орієнтовною
площею  0,1000  га  в  с.  Чертіж  по  вул.  Заводській,  50  «г» для  будівництва  та



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

1.7.  Фірцак Володимиру  Вікторовичу,  (ідентифікаційний  код  2980300334)
мешканцю м. Хуст, вул.  Слов’янська, 33, кв. 2 на земельну ділянку орієнтовною
площею 0,0614 га в м. Хуст по вул. Проектній, 3 (ділянка б/н) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.8.  Деяк Ростиславу  Юрійовичу,  (ідентифікаційний  код  3150309071)
мешканцю с. Велятин, вул. Дружби, 65 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0018 га в м. Хуст по вул.  Карпатської Січі, б/н для будівництва індивідуальних
гаражів;

1.9.  Балабан Казиміру  Адамовичу,  (ідентифікаційний  код  2279618538)
мешканцю м. Хуст, вул. Нірешська, 56 на земельну ділянку площею 0,0283 га в с.
Чертіж по вул. Нірешська, б/н для ведення особистого селянського господарства;

1.10.  Поляк Василю Івановичу, (ідентифікаційний код відсутній) мешканцю
м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 43, кв. 6 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0026 га в м. Хуст по вул. Карпатської Січі, (біля будинку №43) для будівництва
індивідуальних гаражів;

1.11. Смерека Марії Іванівні, (ідентифікаційний код 1190107629) мешканці м.
Хуст, вул. Островського, 101 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0984 га в
м. Хуст по вул. Островського, 101 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.12.  Густей Василю  Михайловичу,  (ідентифікаційний  код  3448500514)
мешканцю м. Хуст, вул.  І.Рогача, 70 на земельну ділянку площею 0,0279 га в м.
Хуст по вул. Рогача, б/н для ведення особистого селянського господарства;

1.13.  Анишинець Олександру  Олександровичу,  (ідентифікаційний  код
2222617938) мешканцю м. Хуст,  вул.  Вишнева,  20 на земельну ділянку площею
0,0162  га  в  м.  Хуст  по  вул. Вишнева,  б/н для  ведення  особистого  селянського
господарства;

1.14.  Дубровка Мирославу  Івановичу,  (ідентифікаційний  код  2757817014)
мешканцю м. Хуст, вул. Гренджі Донського, 1 на земельну ділянку площею 0,0483
га  в  м.  Хуст  по  вул. Марка  Вовчка,  б/н для  ведення  особистого  селянського
господарства;

1.15. Коломієць Антоніна Мирославівна, (ідентифікаційний код 3278505327)
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Генерала  Петріва,  9  на  земельну  ділянку  орієнтовною
площею 0,0900 га в м. Хуст по вул. Барвиста, 2 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
Сима


