
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                    РІШЕННЯ № 835 
 

16.02.2022  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. Антал Мирославу Михайловичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків –2752411376, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0109 га,  яка розташована  в Закарпатській області, м. Хуст, вул. 

Степана Бандери, б/н , для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

1.2. Мельник Сергію Леонідовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків –2888621055, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,1635 га,  яка розташована  в Закарпатській області, Хустський район, с. 

Олександрівка, вул. Елітна, 28 , для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 

1.3. Кошинському Сергію Івановичу реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2341603034 на земельну ділянку орієнтовною 

площею   0,0021 га, яка розташована в Закарпатській області, м. Хуст, вул. 

Івана Франка, б/н, для будівництва індивідуальних гаражів; 

1.4. Соймик Світлані Михайлівні реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2540014488 на земельну ділянку орієнтовною площею   

0,1555 га, яка розташована в Закарпатській області, с.Кіреші, вул. Молодіжна, 

б/н, для ведення особистого селянського господарства; 

       ПОЗАЧЕРГОВА   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  



1.5. Пригара Христині Михайлівні реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3002400021 на земельну ділянку орієнтовною площею   

0,1200 га, яка розташована в Закарпатській області, Хустський район,  с.Іза, ур. 

“Діл”, для індивідуального садівництва; 

1.6. Сабадош Ганні Юріївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3260505687, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,6231га, яка розташована в Закарпатській області, Хустський район, с. 

Крайниково, ур. «Березник» для ведення особистого селянського господарства; 

1.7. Пацкан Руслану Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3116603855, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,4431га, яка розташована в Закарпатській області, Хустський район, с. 

Крайниково, ур. «Березник» для ведення особистого селянського господарства; 

1.8. Чепка Світлані Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3132008268, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,4570 га, яка розташована в Закарпатській області, Хустський район, с. 

Крайниково, ур. «Березник» для ведення особистого селянського господарства. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


