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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                 Х  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 3051 
 

31.08.2020 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. Кемінь Світлані Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3145408743, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,2000 га в с. Кіреші, вул. Івана Чендея, б/н, для ведення особистого 

селянського господарства; 
1.2. Довганич Христині Константинівні, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 1783304226, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0152 га в м.Хуст, вул. Степана Бандери, 10/2, для ведення особистого 

селянського господарства; 
1.3. Мандрик Михайлу Йосиповичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2259811855, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0027 га в м.Хуст, вул. академіка І.Грабара, б/н, для будівництва 
індивідуальних гаражів; 

1.4. Мандрик Олександру Йосиповичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2202303393, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0027 га в м.Хуст, вул. академіка І.Грабара, б/н, для будівництва 
індивідуальних гаражів; 



1.5. Алєксєєв Григорій-Максиму Станіславовичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 2561501690, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0032 га в м.Хуст, вул. Зоряна, 47 А, для будівництва 
індивідуальних гаражів; 

1.6. Кадар Роберту Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3300011610, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0368 га в м. Хуст, вул. президента М.Грушевського, б/н, для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.7. Збоян Наталії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1788704642, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0935 га в м. Хуст, вул. Садова, б/н, для будівництва та обслуговування 

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

1.8. Чумак Івану Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2833015378, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0800 га в м. Хуст, вул. Яблунева, 14, для будівництва та обслуговування 

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

1.9. Тимчик Йосипу Йосиповичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3488200355, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0600 га в м. Хуст, вул. Артемівська, 21, для будівництва та обслуговування 

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

1.10. Панца Руслану Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2918201552, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0648га в м. Хуст, вул. Пишна, 10, для будівництва та обслуговування 

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

1.11. Ковач Ларисі Григорівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2597315324, на земельну ділянку площею 0,0990га, 

кадастровий номер 2110800000:01:066:0078 в м. Хуст, вул. Багряна, 3, для 

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

1.11.1. п.п.1.59   рішення Х сесії VII скликання  від 25.03.2020 року за 

№1900 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу у власність громадянам»   визнати таким , що втратило 

чинність. 

1.12. Поляков Євгенію Михайловичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3558900438, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0750 га в м. Хуст, вул. Панаса Мирного, 88, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (учасник АТО); 

1.13. Монда Ользі Миколаївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2118705404, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1000 га в м. Хуст, вул. Топольна, 6, для будівництва та обслуговування 

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

1.14. Ковчар Олександру Петровичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2548911998, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0750 га в м. Хуст, вул. Патона, 70, для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (учасник АТО); 

1.15. Фіщук Віктору Миколайовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2181713251, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0860 га в м. Хуст, вул. Пишна,12, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(учасник бойових дій, ветеран війни); 

1.16. Рокосовик Ірині Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1520112247, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1000 га в м. Хуст, вул. Зелена, 9, для будівництва та обслуговування 

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

1.17. Пішта Михайлу Франтішековичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2086602737, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1000 га в м. Хуст, вул. Зелена, 7, для будівництва та обслуговування 

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

1.18. Товт Людвигу Миколайовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2119803893, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1000 га в м. Хуст, вул. Зелена, 13, для будівництва та обслуговування 

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

1.19. Штефуца Миколі Степановичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3249806238, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0630 га в м. Хуст, вул. Вербова, 30, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка); 

1.20. Раняк Віталії Володимирівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3499600348, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1000 га в м. Хуст, вул. Зелена, 11 для будівництва та обслуговування 

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

1.21. Роман Ганні Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2028803681, на земельну ділянку орієнтовною площею 

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

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

1.22. Полянський Віктору Івановичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2881915412, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0648 га в м. Хуст, вул. Шопена, 17, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка); 

1.23. Якубець Марії Юріївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2274913268, на земельну ділянку орієнтовною площею 

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

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

1.24. Хлебова Зінаїді Єфимівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1310503484, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1000 га в м. Хуст, вул. Топольна, 10, для будівництва та обслуговування 

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

1.25. Русин Габріеллі Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3501600304, на земельну ділянку орієнтовною площею 



0,0630 га в м. Хуст, вул. Вербова, 32, для будівництва та обслуговування 

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

1.26. Баран Наталії Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2243416622, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1000га в м. Хуст, вул. Зелена, 6, для будівництва та обслуговування 

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

1.27. Гирич Катерині Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3310306985, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1000 га в м. Хуст, вул. Зелена, 5, для будівництва та обслуговування 

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

1.28. Новачок Ірині Максимівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2805511828, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0648 га в м. Хуст, вул. Абрикосова, 2, для будівництва та обслуговування 

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

1.29. Пох Володимиру Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2727519737, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0948 га в м. Хуст, вул. Зелена, 16, для будівництва та обслуговування 

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

1.30. Ісак Богдану Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2795023094, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0913 га в м. Хуст, вул. Зелена, 14, для будівництва та обслуговування 

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

1.31. Мороз Мирославу Михайловичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3091501555, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0648 га в м. Хуст, вул. Шопена,19, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка); 

1.32. Штейфан Олександру Михайловичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3114809896, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1000 га в м. Хуст, вул. Топольна, 8,для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка); 

1.33. Пілаш Надії Омелянівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3679601249, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0630 га в м. Хуст, вул. Бузкова, 11, для будівництва та обслуговування 

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

1.34. Січ Тарасу Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3558105995, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0630 га в м. Хуст, вул. Бузкова, 9, для будівництва та обслуговування 

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

1.35. Паулюк Наталії Миколаївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2138312469, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1000 га в м. Хуст, вул. Зелена, 8, для будівництва та обслуговування 

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

1.36. Вовчок Владиславі Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3156108489, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0630 га в м. Хуст, вул. Вербова, 34, для будівництва та обслуговування 

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



1.37. Можарович Анні Федорівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3251706604, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0630 га в м. Хуст, вул. Вербова, 36, для будівництва та обслуговування 

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

1.38. Попадинець Володимиру Володимировичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 2791104292, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0648 га в м. Хуст, вул. Шопена, 18, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка); 

1.39. Миронову Михайлу Михайловичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3028100039, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0648 га в м. Хуст, вул. Абрикосова, 4, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, погоджені 
у відповідності до чинного законодавства подати на затвердження чергової сесії 
Хустської міської ради для передачі у власність земельних ділянок. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 


