
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                   Х  СЕСІЯ  VII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1984 
 

08.05.2020                                                         м. Хуст 

 

Про надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність 

громадянам  
 

Розглянувши заяви громадян, які звернулися до Хустської міської ради 

щодо надання у власність земельних ділянок для будівництва індивідуального 

житла та ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.ст.12, 33, 

35, 40, 118,121 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 Хустської міської ради  

 

                                             ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність наступним громадянам: 

1.1. Павлій Ангеліні Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3316306142, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,2864 га в м. Хуст, вул. Садова, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства; 

1.2. Петраш Івану Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2901825010, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0383 га в с. Чертіж, вул. Нірешська, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства; 

1.3. Карпинець Тамарі Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2513012440, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0700 га в м.Хуст, вул. Садова, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства; 

1.4. Збоян Владиславу Андрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2574502690, на земельну ділянку орієнтовною площею 



0,1000 га в м.Хуст, вул. А.Коцки,б/н, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.5. Тегза Мар`яні Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2780611487, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1055 га в с. Чертіж, вул. Ставкова, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства; 

1.6. Коломієць Володимиру Михайловичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 3244107733, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,7000 га у м. Хуст, в межах населеного пункту, Закарпатської області, 

для ведення особистого селянського господарства; 

1.7. Куртяк Роберту Павловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3421300318, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1000 га в м.Хуст, вул. Лісна, б/н (біля будинку №41), для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка); 

1.8. Гержик Юрію Сергійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2605410071, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,6000 га у м. Хуст, в межах населеного пункту, Закарпатської області, для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.9. Бринзей Наталії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2663109881, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,5558 га в с. Кіреші, вул. Івана Чендея, б/н, для особистого селянського 

господарства; 

1.10. Мигалко Богдану Володимировичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 3529900296, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,7000 га у м. Хуст, в межах населеного пункту, Закарпатської області, 

для ведення особистого селянського господарства; 

1.11. Гулянич Володимиру Мигальовичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 1482303512, на земельні ділянки орієнтовною 

площею діл.1- 0,0452 га, та діл.2 - 0,0261 га в м. Хуст, вул. Садова, б/н, для 

особистого селянського господарства; 

1.12.Дзяпко Юрію Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2215401599, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,7000 га у м. Хуст, в межах населеного пункту, Закарпатської області, для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.13. Біцко Івану Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2216303275, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0100 га в м. Хуст, вул. Зоряна, б/н, для будівництва індивідуальних гаражів; 

1.14. Яремі Світлані Дмитрівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2681216505, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,3940 га в с. Кіреші, вул. І.Чендея, б/н (біля будинку №22), для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.15. Капустіну Леоніду Олександровичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2877112618, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,7000 га у м. Хуст, в межах населеного пункту, Закарпатської області, 

для ведення особистого селянського господарства; 

1.16. Калинич Василю Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3563200297, на земельну ділянку орієнтовною площею 



0,7000 га у м. Хуст, в межах населеного пункту, Закарпатської області, для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.17. Попович Василю Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2389002818, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1280 га в с. Зарічне, вул. Зарічна, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства; 

1.18. Литвин Михайлу Олеговичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3428810354, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,7000 га у м. Хуст, в межах населеного пункту, Закарпатської області, для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.19. Чохняй Наталії Олександрівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3417300340, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,2470 га у м. Хуст, в межах населеного пункту,  Закарпатської області, для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.20. Рошко Михайлу Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2181923114, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,7000 га у м. Хуст, в межах населеного пункту, Закарпатської області, для 

ведення особистого селянського господарства; 

1.21. Пішта Михайлу Франтішековичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2086602737, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,7000 га у м. Хуст, в межах населеного пункту, Закарпатської області, 

для ведення особистого селянського господарства; 

1.22. Коротюк Вікторії Миколаївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2049204047, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1200 га у м. Хуст, в межах населеного пункту,Закарпатської області, для 

ведення садівництва; 

1.23. Щербан Олександрі Олександрівні, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 3062203767, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1200 га у м. Хуст, в межах населеного пункту,Закарпатської області, 

для ведення садівництва; 

1.24. Гербей Юрію Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3189907979, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1530 га у с. Кіреші, вул. Кірешська, б/н, на території Хустської міської ради, 

для ведення особистого селянського господарства. 

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 Володимир КАЩУК 
 


