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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                    РІШЕННЯ № 641 

 
 

03.12.2021 м. Хуст 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянам 

 

 Керуючись ст.ст. 14,144 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. Варга Степану Омельяновичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2554301971, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0261 га, яка розташована в Закарпатській області, м. Хуст, вул. Рильського, 30 

а, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.2. Беркі Олександру Олександровичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2097322897, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0995 га, яка розташована в Закарпатській області, м. Хуст, вул. 

Крайня, б/н, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.3. Столець Івану Йосиповичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2267827235, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1000 га, яка розташована в Закарпатській області, с. Кіреші, вул. Кірешська, 

№14 «Б», для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.4. Шмігер Віталію Михайловичу , реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3272601126, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0512 га, яка розташована в Закарпатській області, м. Хуст, вул. 

                   ІІ   СЕСІЯ  VІІІ СКЛИКАННЯ 

  



Кукольника,21, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

1.5. Попович Еріці Миронівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2904600881, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0930 га, яка розташована в Закарпатській області, м. Хуст, вул. Християнська, 

3, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


