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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                   Х  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 3010 
 

31.07.2020 м. Хуст 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та 

передачі у власність громадянам  

 

Розглянувши заяви громадян , зареєстровані адміністратором дозвільного 

центру Хустської міської ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, для ведення особистого селянського 

господарства, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

погоджені у відповідності до чинного законодавства,  Витяги із Державного 

земельного кадастру, висновки відділу містобудування та архітектури, 

враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань 

землекористування та охорони навколишнього середовища, керуючись ст. 12, 

33, 118,186 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

ст. 144 Конституції України, пп. 34 п.1 ст. 26, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись інтересами територіальної громади, 

сесія Хустської міської ради  
 

                                      ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проекти  землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

наступним громадянам: 

1.1. Калинич Василю Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3563200297, на земельну ділянку площею 0,7000 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:057:0078, м. Хуст, в межах населеного 

пункту, для ведення особистого селянського господарства; 

1.2. Коломієць Володимиру Миколайовичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків  – 3244107733, на земельну ділянку 

площею 0,7000 га, кадастровий номер – 2110800000:01:057:0079, м. Хуст, в 

межах населеного пункту, для ведення особистого селянського господарства; 

1.3. Збоян Владиславу Андрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2574502690,на земельну ділянку площею 0,1000 га, 

кадастровий номер –2110800000:01:074:0167, м. Хуст, вул. А.Коцки, б/н,для 

будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

2. Громадянам, зазначеному в пункті 1 даного рішення, передати у 

власність земельну ділянку. 



3. Вказати громадянам, що приступати до використання земельної ділянки 

до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що 

посвідчує право на неї та державної реєстрації, забороняється. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища та відділ земельних ресурсів Хустської міської ради. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 


