
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА
VIIІ СЕСІЯ  VII  СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   

РІШЕННЯ  № 

________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. Семен Ларисі Дмитрівні, (ідентифікаційний номер 2261103403) мешканці
м.  Хуст,  вул.  Братів  Бращайків,  буд.  10,  корп.  «а»,  кв.  23 на  земельну ділянку
орієнтовною  площею  0,0630  га  в  м.  Хуст,  вул. Патона,  41 для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки); 

1.2.  Чопей Олесі  Володимирівні,  (ідентифікаційний  номер  3247505401)
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Болудянського,  37 на  земельну  ділянку  орієнтовною
площею 0,0630 га в м. Хуст, вул. Передова, 46 для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.3.  Григорик Олександру  Васильовичу,  (ідентифікаційний  номер
2162922531)  мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Вокзальна,  44 на  земельну  ділянку
орієнтовною площею 0,0630  га  в  м.  Хуст,  вул. Велика,  108  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки); 

1.4.  Гаврило  Михайлу  Йосиповичу,  (ідентифікаційний  номер  3063902439)
мешканцю м. Хуст, вул.  академіка І.Грабаря, буд. 3, корп. "а", кв. 28 на земельну
ділянку орієнтовною площею 0,0630 га в м. Хуст, вул. Золота, 47 для будівництва



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

1.5.  Теребеші Юлію  Юлійовичу,  (ідентифікаційний  номер  3489700479)
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  полк.  М.Колодзінського,  6 на  земельну  ділянку
орієнтовною площею 0,0630 га в  м.  Хуст,  вул.  Єднання,  56 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки); 

1.6.  Михайльо Руслану Васильовичу, (ідентифікаційний номер  3235008332)
мешканцю м.  Хуст,  вул.  Д.Задора,  8 на  земельну ділянку  орієнтовною площею
0,0630 га в м. Хуст, вул. Єднання, 37 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.7. Пригара Олександру Дмитровичу, (ідентифікаційний номер 3161401534)
мешканцю м. Хуст, вул. А.Волошина, 74 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0630 га в м. Хуст, вул. Єднання, 35 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.8.  Теліга Анатолію  Антоновичу,  (ідентифікаційний  номер  3456800456)
мешканцю м. Хуст, вул.  князя Володимири Великого, буд. 3, кв. 24 на земельну
ділянку  орієнтовною  площею  0,0630  га  в  м.  Хуст,  вул.  Барвінкова,  21 для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки); 

1.9.  Химчук Вікторії  Йосипівні,  (ідентифікаційний  номер  3086612800)
мешканці с.  Зарічне,  вул.  Зарічна,  24 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0630 га в м. Хуст, вул. Велика, 110 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.10.  Конолош Івану  Васильовичу,  (ідентифікаційний  номер  3236101376)
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Глінки,  19 на  земельну  ділянку  орієнтовною  площею
0,0630 га в м. Хуст, вул. Єднання, 33 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.11.  Симканич Олександру  Вікторовичу,  (ідентифікаційний  номер
3197109031) мешканцю м. Хуст, вул.  Зразкова, буд. 24, кв. 1 на земельну ділянку
орієнтовною площею 0,0630 га в м. Хуст, вул. Панаса Мирного, 31 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної ділянки); 

1.12.  Данча Михайлу  Володимировичу,  (ідентифікаційний  номер
2877109955)  мешканцю  м.  Хуст,  вул.  9-го  Травня,  16 на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  0,0630  га  в  м.  Хуст,  вул. Золота,  31 для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки); 

1.13.  Романі Михайлу Михайловичу, (ідентифікаційний номер  3203708450)
мешканцю с. Чертіж, вул. Нірешська, 46 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0630 га в м. Хуст, вул. Золота,  29 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.14.  Попович Іванні  Іванівні,  (ідентифікаційний  номер  3115501264)
мешканці  м.  Хуст,  вул.   Крайня,  37 на  земельну  ділянку  орієнтовною площею
0,0630  га  в  м.  Хуст,  вул. Маргітича,  23,  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.15.  Топтей Аліні  Ярославівні,  (ідентифікаційний  номер  3571100287)
мешканці с. Кіреші, вул.  Кірешська, 7 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0800 га в м. Хуст, вул. Срібна, 22 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 



1.16.  Лойка Ганні Юріївні, (ідентифікаційний номер  2143301166) мешканці
м. Хуст, вул. Шевченка, 1 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0630 га в м.
Хуст,  вул.  Велика,  106 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.17.  Росоха Любові  Василівні,  (ідентифікаційний  номер  3028107424)
мешканці с. Чертіж, вул. Бічна, 2 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0630
га  в  м.  Хуст,  вул. Золота,  27 для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.18. Ілик Валерії Федорівні, (ідентифікаційний номер 3044102523) мешканці
м. Хуст, вул. Львівська, 53 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0630 га в м.
Хуст,  вул. Золота,  25 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.19. Лукач Надії Василівні, (без коду) мешканці м. Хуст, вул. Жайворонкова,
буд. 46, корп. "а", кв. 13 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0630 га в м.
Хуст,  вул. Єднання,  54 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.20.  Калинич Василю  Юрійовичу,  (ідентифікаційний  номер  3469600378)
мешканцю м. Хуст, вул. Є.Маланюка, буд. 6, кв. 1на земельну ділянку орієнтовною
площею 0,0630 га в м. Хуст, вул. Єднання, 31 для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.21.  Каримовій Наталії  Іванівні,  (ідентифікаційний  номер  3315107907)
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Є.  Маланюка,  6,  кв.1 на  земельну ділянку  орієнтовною
площею 0,0630 га в м. Хуст, вул. Єднання, 29 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


