
                                                Додаток  

                                                                                                                                                                         до рішення І сесії Хустської міської ради 

                                                                                                                                                                         VIII скликання від 30.12.2020 року №41 

№ з/п 
Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Місце розташування земельної 

ділянки 

Площа, 

га 

Код класифікації видів цільового 

призначення земель 

Відомості про 

обтяження 

речових прав на 

земельну ділянку 

Відомості про обмеження у  

використанні земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2110800000:05:001:0014 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів Хустської 

міської ради, контур № 4, 

216, 217 

2,8813 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

2 2110800000:05:001:0015 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів Хустської 

міської ради, контур № 4, 

216, 217 

5,2444 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

не 

зареєстровані 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,0438 га, 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,0951 га,  

3 2110800000:05:001:0017 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів Хустської 

міської ради, контур № 4, 

216, 217 

0,1573 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

не 

зареєстровані 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,1078 га,  

4 2110800000:05:001:0018 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів Хустської 

міської ради, контур № 4, 

216, 217 

2,2417 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

не 

зареєстровані 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,4987 га, 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,2349 га, 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,3586 га,  



5 2110800000:05:001:0019 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів Хустської 

міської ради, контур № 4, 

216, 217 

2,8680 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

не 

зареєстровані 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,0630 га, 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,3707 га, 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,2358 га, 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,4767 га,  

6 2110800000:05:001:0020 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів Хустської 

міської ради, контур № 4, 

216, 217 

1,9734 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

7 2110800000:05:001:0021 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів Хустської 

міської ради, 

0,4431 
Землі сільськогосподарського 

призначення 

не 

зареєстровані 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,4268 га,  

8 2110800000:05:001:0022 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів Хустської 

міської ради 

3,8319 

16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність 

або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

не 

зареєстровані 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,4833 га, 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,8109 га,  

9 2110800000:05:001:0025 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів Хустської 

міської ради, контур № 

4,216,217 

1,1473 

 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

не 

зареєстровані 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,1162 га, 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 



площею 0,1087га, 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,1516 га, 

10 2110800000:05:001:0028 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів Хустської 

міської ради, контур № 4, 

216, 217 

0,8761 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

не 

зареєстровані 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,0991 га, 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,0976 га,  

11 2110800000:05:001:0029 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів Хустської 

міської ради, контур № 

4,216,217 

1,3999 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

не 

зареєстровані 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 1,0095 га,  

12 2110800000:05:001:0030 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів Хустської 

міської ради, контур № 4, 

216 ,217 

3,4900 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

13 2110800000:05:001:0031 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів Хустської 

міської ради 

4,4421 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

не 

зареєстровані 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,1394 га, 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,4448 га, 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,0590 га, 

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи 

площею 0,2415 га,  



14 2110800000:07:003:0202 

Закарпатська область, за 

межами населених пунктів 

на території Хустської 

міської ради, ділянка 2 

3,9059 

16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність 

або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

15 2125380200:02:001:0004 

 Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Олександрівської сільської 

ради, контур 261 

0,5153 
Землі сільськогосподарського 

призначення 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

16 2125380200:02:001:0005 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Олександрівської сільської 

ради, контур 256 

0,7499 
Землі сільськогосподарського 

призначення 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

17 2125380200:02:001:0006 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Олександрівської сільської 

ради, контур 234, 235 

1,3205 

16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність 

або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

18 2125380200:02:001:0007 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Олександрівської сільської 

ради, контур 255 

0,2375 

16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність 

або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

19 2125380200:02:001:0008 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Олександрівської сільської 

ради, контур 236 

0,4594 
Землі сільськогосподарського 

призначення 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

20 2125380200:02:001:0009 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Олександрівської сільської 

ради, контур 246 

0,7318 
Землі сільськогосподарського 

призначення 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

21 2125380200:02:001:0010 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Олександрівської сільської 

ради, контур 246 

1,2299 

16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність 

або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 



22 2125380200:02:002:0007 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Олександрівської сільської 

ради, контур 820 

2,2162 

16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність 

або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

23 2125380200:02:002:0008 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Олександрівської сільської 

ради, контур 820 

0,1586 
Землі сільськогосподарського 

призначення 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

24 2125382600:03:001:0002 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Данилівської сільської ради, 

контур 1061 

1,0926 

16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність 

або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

25 2125382600:03:004:0001 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Данилівської сільської ради, 

контур 1260 

3,7546 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

26 2125382600:03:004:0002 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Данилівської сільської ради, 

контур 1129,1130 

3,1109 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

27 2125383600:02:007:0011 
Закарпатська область, 

Хустський район, с. Іза 

35,500

0 

 16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність 

або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

28 2125384200:02:001:0214 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів на 

території Кошелівської 

сільської ради, частина 

контуру 1314 

9,0000 

16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність 

або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

29 2125384400:02:001:0001 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Крайниківської сільської 

19,253

9 

16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність 

або користування громадянам 

не 

зареєстровані 

Право прокладення та 

експлуатації ліній 

електропередачі. зв'язку. 

трубопроводів. інших 



ради, контур 

277,283,286,284,281 

чи юридичним особам) лінійних комунікацій 

площею 2,2877 га,  

30 2125384600:02:001:0003 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів Кривської 

сільської ради, контур 218 

15,725

5 

16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність 

або користування громадянам 

чи юридичним особам) 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

31 2125386000:04:001:0001 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Нанківської сільської ради, 

контур 90 

0,1640 
Землі сільськогосподарського 

призначення 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

32 2125386000:04:001:0002 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Нанківської сільської ради, 

контур 91 

0,1896 
Землі сільськогосподарського 

призначення 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

33 2125386000:04:001:0003 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Нанківської сільської ради, 

контур 92 

0,2467 
 Землі сільськогосподарського 

призначення 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

34 2125386000:04:001:0005 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Нанківської сільської ради, 

контур 71 

3,2149 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

35 2125386000:04:001:0006 

Закарпатська область, 

Хустський район, за межами 

населених пунктів 

Нанківської сільської ради, 

контур 71 

0,7983 
Землі сільськогосподарського 

призначення 

не 

зареєстровані 
не зареєстровані 

 

Секретар ради  Василь Губаль 

  

 


