
Додаток 2

до рішення І сесії  Хустської міської ради                        

VIII скликання від 31.03.2021 року № 178

№ 

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 2125384400:04:002:0016
Закарпатська область, Хустський район, на території Крайниківської 

сільської ради, за межами населеного пункту
0,1500

01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення

Площа: 0.1500 га

Не зареєстровані Не зареєстровані

2 2125386600:14:001:0004
Закарпатська область, Хустський район, за межами населених пунктів 

Нижньоселищенської сільської ради, контур 304
8,6794

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
Не зареєстровані

Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи площею 

0,5677 га

3 2125386600:14:001:0007
Закарпатська область, Хустський район, за межами населених пунктів 

Нижньоселищенської сільської ради, контур 278
5,4304

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
Не зареєстровані

Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи площею 

0,2611 га

4 2125386600:12:003:0004
Закарпатська область, Хустський район, за межами населених пунктів 

Нижньоселищенської сільської ради, контур 904
2,7488

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
Не зареєстровані Не зареєстровані

5 2125386600:12:003:0005
Закарпатська область, Хустський район, за межами населених пунктів 

Нижньоселищенської сільської ради, контур 909
1,5869

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
Не зареєстровані Не зареєстровані

6 2125386600:12:002:0018
Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного пункту 

на території Нижньоселищенської сільської ради
0,6032

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
Не зареєстровані

Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи площею 

0,0271 га

7 2125386600:14:002:0003
Закарпатська область, Хустський район, за межами населених пунктів 

Нижньоселищенської сільської ради, контур 143
8,5605

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
Не зареєстровані Не зареєстровані

8 2110800000:07:003:0212
Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного пункту 

на території Хустської міської ради
0,8422

01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства
Не зареєстровані

Прикордонна смуга площею 0,8422 га; Охоронна зона навколо (вздовж) 

об'єкта енергетичної системи площею 0,0400 га; Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта енергетичної системи площею 0,0917 га

9 2110800000:07:002:0166
Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного пункту 

Хустської міської ради
0,3356

01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства
Не зареєстровані Не зареєстровані

Секретар ради Василь ГУБАЛЬ






