
Не удается отобразить 
связанный рисунок. 
Возможно, этот  файл был 
перемещен, 
переименован или  
удален. Убедитесь, что 
ссылка указывает  на 
правильный файл и 
верное размещение.

 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                  РІШЕННЯ № 169 

 

31.03.2021 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, 120, 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, 

міська рада        

                                                                  ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність наступним громадянам: 

1.1. Кричфалушій Мар’яні Пантелеймонівні, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2434018206, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0673 га в м. Хуст, вул. Закарпатська, 3, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибної ділянки);  

1.2. Керецман Руслану Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3332001971, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0512 га в м. Хуст, вул. Чубинського, 23, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);  

1.3. Лабанц Михайлу Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3234405058, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0260 га в м. Хуст, вул. Народна, б/н,  для ведення особистого селянського 

господарства; 
1.4. Ряска Оксані Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2096317063, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0122 га в м. 

Хуст, вул. Жайворонкова, б/н, для ведення особистого селянського господарства; 

                   І  СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  



1.5. Булей Анні Федорівні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 3085515582, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0900 га в м. 

Хуст, вул. Німецька, б/н, для ведення особистого селянського господарства; 

1.6. Столець Василю Йосиповичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2963700154, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,2851 га в с. Кіреші, б/н, вул. Івана Чендея, б/н, для ведення особистого 

селянського господарства; 
1.7. Маді Валерії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2420001080, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1880 га в м. Хуст, вул. Колгоспна, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства; 
1.8. Бонкало Анастасії Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3309111669, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0300 га в м. Хуст, вул. Оксамитова, б/н, для ведення індивідуального 

садівництва; 
1.9. Панько Яні Миколаївні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 3538300205, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0470 га в м. 

Хуст, вул. Косична, б/н, для ведення особистого селянського господарства; 
1.10. Штефуца Віталію Михайловичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2835406934, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0027 га в м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 28/1, для будівництва 

індивідуальних гаражів; 

1.11. Малета Оксані Омелянівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2381412280, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1067 га в с. Кіреші, вул. Молодіжна, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства; 
1.12. Лемак Михайлу Володимировичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 3472600295, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0640 га в м. Хуст, вул. Чубинського, 16, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибної ділянки);  

1.13. Данилюк Мар’яні Григорівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3243306762, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0235 га в м. Хуст, вул. Павловича, б/н, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);  

1.14. Дівинець Василю Дмитровичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2224206291, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0648 га в м. Хуст, вул. Європейська, 27, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);  

1.14.1. п.п.1.418 рішення VIII сесії VII скликання від 18.05.2018 за №1003 

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам» визнати таким, що втратив чинність, 

підстава – свідоцтво про смерть серії І-ФМ №290346 від 15.09.2020. 

1.15. Росоха Кристині Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1094602439, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,2109 га в с. Кіреші, вул. Кірешська, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства; 



1.16. Гергардт Катерині Пийтерівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2259617660, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1198 га в м. Хуст, вул. Івана Франка, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства; 
1.17. Росоха Марії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків –2111403747, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1443 га в с. Кіреші, вул. Івана Чендея, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства; 
1.18. Ворон Михайлу Еміліановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3260901317, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0177 га в м. Хуст, ур. «Козари», для ведення особистого селянського 

господарства; 
1.19. Павлишинець Наталії Юріївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2718213260, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0341 га в м. Хуст, вул. президента М.Грушевського, б/н, для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.20. Греньо Габріеллі Степанівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3215001365, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0350 га в м. Хуст, вул. І.Франка, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства; 
1.21. Цугорка Едіті Адальбертівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2516902840, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1100 га в м. Хуст, вул. О.Вишні, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства; 
1.22. Бенца Тарасу Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3480000398, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0512 га в м. Хуст, вул. Вербицького, 32, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.23. Гобан Василю Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2438819154, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0345 га в м. Хуст, вул. Сливова, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Проекти 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 

 

 

 


