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Про надання дозволу на розробку проекту 

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. Спаська Тетяні Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 2750210145, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0354 га в 

м. Хуст, вул. М. Долиная, 33, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.2. Луцак Валерії Олександрівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2066103640, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0553 га в м.Хуст, вул. Волошина, 67, для ведення особистого селянського 

господарства; 
1.3. Шимоня Ганні Іванінві, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 3056301863, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0257 га в м. 

Хуст, по вул. А.Коцки,б/н, для ведення особистого селянського господарства; 

1.4. Гричка Миколі Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2094117696, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0590 га в м. Хуст, вул. Суворова, 19,  для будівництва та обслуговування 

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

1.5. Антал Аделіні Михайлівні, реєстраційних номер облікової картки 

платника податків – 3296501467, на земельну ділянку орієнтовною площею 



0,1000 га в м. Хуст, вул. Зелена, 3,  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.6. Густі Яніні Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 3043402503, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1375 га в м. 

Хуст, по вул. Визволення,б/н, для ведення особистого селянського господарства; 
1.7. Дубинська Наталії Анатоліївні, реєстраційних номер облікової картки 

платника податків – 3139005536, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1000 га в м. Хуст, вул. Топольна, 4,  для будівництва та обслуговування 

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

1.8. Столець Володимиру Миколайовичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2229903758, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1573 га в с. Кіреші, вул. Кірешська, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства; 
1.9. Павелко Любові Володимирівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1971802888, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1500 

га в м.Хуст,в межах населеного пункту,  Закарпатської області, для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.10. Пригара Оксані Вікторівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2804812186, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0197 

га в м.Хуст, вул. Садова, б/н, для ведення особистого селянського господарства; 
1.11. Ворохта Ользі Ярославівні, реєстраційних номер облікової картки 

платника податків – 3494900266, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1000 га в м. Хуст, вул. Топольна, 2,  для будівництва та обслуговування 

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

1.12. Капцош Василю Степановичу, реєстраційних номер облікової картки 

платника податків – 2107821998, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0512 га в м. Хуст, вул. Івана Рогача, 2,  для будівництва та обслуговування 

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

1.13. Гирич Олександру Михайловичу, реєстраційних номер облікової картки 

платника податків – 3139005976, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1000 га в м. Хуст, вул. Зелена, 1,  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.14. Гаврилець Богдану Дем`яновичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2018518199, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0477 

га в м.Хуст, вул. Спортивна, б/н, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.15. Лукач Мирославі Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3135801421, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0020 

га в м.Хуст, вул. Корятовича (біля будинку №5А), для будівництва індивідуального 

гаражу. 

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 

Бойко 


