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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                    РІШЕННЯ № 

 
 

2021 м. Хуст 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянам 

 

 Керуючись ст.ст. 14 та 144 Конституції України, пп. 34 п.1 ст. 26, ст.ст.12, 

33, 35, 118, 120, 121 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

висновок постійної депутатської комісії з питань землекористування та охорони 

навколишнього середовища,  розглянувши заяви громадян про надання дозволу 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, Хустська міська рада 
 

                                                               ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність наступним громадянам: 

1.1. Фетько Василю Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2467514358, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1500 га, яка розташована в Закарпатській області, м. Хуст, вул. Німецька, б/н, 

для ведення особистого селянського господарства; 
1.2. Антал Марії Володимирівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2309116349, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0517 га,  яка розташована  в Закарпатській області, м. Хуст, вул. 

Болудянського, 55, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

1.3. Попадинець Валерії Іванівні,  реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2758511467,на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1306 га, яка розташована в Закарпатській області, м. Хуст, вул. Молодіжна, 
б/н, для ведення особистого селянського господарства; 

1.4. Дубровській Оксані Михайлівні, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2171604507,на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0498 га,  яка розташована  в Закарпатській області, м. Хуст, вул. 

Маркуша, б/н, для ведення особистого селянського господарства; 
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1.5. Дан Вікторії Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2529816709,та Дан Василю Михайловичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 2410758658  на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0363 га, яка розташована в Закарпатській області, м. 

Хуст, вул. Євгена Маланюка, №1, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

1.6. Буковецькій Владиславі Михайлівні, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3616408827,на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0210 га, яка розташована в Закарпатській області,м. Хуст, вул. 

Косична, б/н, для ведення особистого селянського господарства; 

1.7. Василюк Ганні Степанівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2451616900,на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0505га,  яка розташована в Закарпатській області, м. Хуст, вул. Тичини, №12, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд; 

1.8. Боклаганич Ганні Миколаївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3150608266,на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1370 га,  яка розташована в Закарпатській області, с. Кіреші, вул. Івана 
Чендея, б/н, для ведення особистого селянського господарства; 

1.9. Арделан Юрію Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3116709458, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1640 га, яка розташована в Закарпатській області, с. Кіреші, вул. Нарцисова, 

б/н, для ведення особистого селянського господарства; 
1.10. Столець Івану Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2830904453,на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0753 га,  яка розташована в Закарпатській області, с. Кіреші, вул. Нарцисова, 
б/н, для ведення особистого селянського господарства; 

1.11. Мелеш Юрію Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2496220615,на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1282 га,  яка розташована в Закарпатській області, м. Хуст, вул. Молодіжна, 

б/н, для ведення особистого селянського господарства; 
1.12. Калинич Гільді Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2621815369,на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,4022 га,  яка розташована  в Закарпатській області, м. Хуст, вул. Німецька, 

б/н, для ведення особистого селянського господарства; 
1.13. Рошко Юрію Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2202703679, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1094 га,  яка розташована в Закарпатській області, с. Кіреші, вул. Нарцисова, 
б/н, для ведення особистого селянського господарства; 

1.14. Кухарчук Степану Михайловичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 3590105352,на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0027 га,  яка розташована  в Закарпатській області, м. Хуст, вул. кн. 

В.Великого, №3 (гараж 3), для будівництва індивідуальних гаражів; 

1.15. Монич Маріанні Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2523503249,на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0021 га,  яка розташована  в Закарпатській області, м. Хуст, вул. Карпатської 
Січі, №43( гараж 2), для будівництва індивідуальних гаражів; 



1.16. Росоха Нелі Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3187102668,на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0976 га,  яка розташована в Закарпатській області, с. Кіреші, вул. Молодіжна, 
№61, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд; 

1.17. Веселяк Мар’яні Юріївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2857600848,на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0700 га,  яка розташована в Закарпатській області, м. Хуст, вул. Садова, б/н, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд; 

1.18.Гобан Михайлу Віталійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3647003853,на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0700 га,  яка розташована в Закарпатській області, м. Хуст, вул. Садова, б/н, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд. 

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 

 

 

 

 

 

 

 


