
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    ІІ  СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЄКТ  

РІШЕННЯ № 

 

2021 м. Хуст 
 

Про відмову у затвердженні проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачі у власність громадянам 

 

Керуючись ст. 12, 22, 122, 186 Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону 

України «Про землеустрій», Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи «План зонування території м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, 

с. Зарічне Хустської міської ради Закарпатської області», «Генеральний план с. 
Іза,  затверджений рішенням 1 сесії 7 скликання Ізянської сільської ради від 

13.11.2015 року, «Генеральний план с. Бороняво», згідно якого дані земельні 
ділянки  не відносяться до земель сільськогосподарського призначення та 
висновок постійної депутатської комісії з питань землекористування та охорони 

навколишнього середовища керуючись інтересами територіальної громади та 
розглянувши заяви громадян, Хустська міська рада 

 

                                                             ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення та 
передачі у власність земельних ділянок наступним громадянам: 

1.1. Черничку Сергію Петровичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2420119859, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,2000 га, кадастровий номер – 

2125384600:03:003:0039, яка розташована за адресою: Закарпатська область, за 
межами населеного пункту на території Хустської міської ради; 

1.2. Попович Володимиру Володимировичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 3289811677, на земельну ділянку для 
ведення особистого селянського господарства, площею 0,3356 га, кадастровий 

номер – 2110800000:07:002:0166, яка розташована за адресою: Закарпатська 
область, за межами населеного пункту на території Хустської міської ради; 

1.3. Чулей Ользі Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1945204865, на земельну ділянку для індивідуального 

садівництва, площею 0,1000 га, кадастровий номер – 2110800000:07:002:0361, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, за межами населеного 

пункту на території Хустської міської ради; 

1.4.Сабов Галині Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 2891213268, у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 
та передачі у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства, площею 0,5000 га, кадастровий номер – 2125383600:02:001:0336, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Іза,  на 
території Ізянської сільської ради. 

1.5. Бодак Світлані Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3238303045, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,2000 га, кадастровий номер – 

2125381000:01:002:0231, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 
Хустський район, с. Бороняво, вул. Логойдових, б/н; 

1.6. Іванчо Руслані Сергіївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3563400207, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,1200 га, кадастровий номер – 

2125381000:01:003:0219, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 
Хустський район, с. Бороняво, вул. Заводська, б/н. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 
 

 

Міський голова         Володимир КАЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


