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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                   Х  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 2046 

 
 

26.06.2020 м. Хуст 

 

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. Двуйло Ганні Анатоліївні,реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3036416689, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0798 га в м. Хуст, вул. Вайди, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства; 
1.2. Орбан Олександру Йосиповичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3119309958, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1000 га в м.Хуст, вул. Лісна, б/н (біля будинку №41), для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка); 

1.3. Черакаєву Олександру Аркадійовичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2305115072, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,5000 га в м. Хуст, в межах населеного пункту, Закарпатської області, 
для ведення особистого селянського господарства; 



1.4. Величко Сергію Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2195504270, на земельну ділянку орієнтовною площею 

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

ведення особистого селянського господарства; 
1.5. Рівіс Михайлу Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2578818612 на земельну ділянку орієнтовною площею 

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

ведення особистого селянського господарства; 
1.6. Кричфалушій Андрію Васильовичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 3057701755 на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1200 га в м. Хуст, в межах населеного пункту, Закарпатської області, 
для індивідуального садівництва; 

1.7. Сливка Олександра Олександрівна, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2542807146 на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1200 га в м. Хуст, в межах населеного пункту, Закарпатської області, 
для індивідуального садівництва. 

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 

 


