
   

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                    ІІ  СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 

2021 м. Хуст 
 

 

Про відмову у наданні дозволу 

на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок   

 

Керуючись ст. 144 Конституції України, пп. 34 п.1 ст. 26, ст. 12, 123, 186 

Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

затверджену містобудівну документацію,  висновок постійної депутатської 
комісії з питань землекористування та охорони навколишнього середовища, 
керуючись інтересами територіальної громади та розглянувши заяви громадян 

та подані матеріали, Хустська міська рада  
  

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у зв'язку з невідповідністю містобудівній 

документації наступним громадянам: 

1.1 Фетько Катерині Михайлівні реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3367000721 у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0400 

га, яка розташована в Закарпатській області,Хустський район, с. Крива, вул. 

Молодіжна, б/н, для ведення особистого селянського господарства; 
1.2 Марканич Богдані Михайлівні реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3472300569 у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0400 

га, яка розташована в Закарпатській області,Хустський район, с. Крива, вул. 

Молодіжна, б/н, для ведення особистого селянського господарства; 
1.3 Антал Мар'яні Йосипівні реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2580602387 у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею             

0,3503 га, яка розташована в Закарпатській області, Хустський район,                          

с.Крайниково, вул. Лісова, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства; 
1.4 Ларь Наталії Юріївні реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2767819188 у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею   0,2088 га, яка 
розташована в Закарпатській області, Хустський район,                          

с.Крайниково, вул. Лісова, б/н, для ведення особистого селянського 

господарства; 
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1.5 Хомечко Марині Василівні реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2934700463 у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею             

0,0868 га, яка розташована в Закарпатській області, Хустський район,                          

с.Бороняво, вул. Зелена, б/н, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка). 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища.   
 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 


