
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                   ІІ   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЄКТ  

РІШЕННЯ № 

 

2021 м. Хуст 
 

Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у 

власність громадянам 

 

Розглянувши заяви громадян та проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, погоджені у відповідності до чинного законодавства, Витяги із 
Державного земельного кадастру, враховуючи висновки постійної депутатської 
комісії з питань землекористування та охорони навколишнього середовища, 
керуючись ст. 12, 33, 40, 118, 120, 186 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», ст. 144 Конституції України, пп. 34 п.1 ст. 26, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись інтересами територіальної 
громади, Хустська міська рада 

 

                                                                ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

наступним громадянам: 

1.1. Бляшинець Оксані Юріївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків –,  на земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,3861 га, кадастровий номер – 2125385200:03:001:0051, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Кривий,  

вул. Матросова, б/н; 

1.2. Соймик Марії Йосипівні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків –, на земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,6000 га, кадастровий номер – 2110800000:07:003:0233, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, с. Кіреші, вул. Молодіжна, 9А; 

1.3. Юришинець Володимиру Михайловичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків –, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,0600 га, кадастровий номер – 

2125386600:01:004:0138, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Нижнє Селище, вулиця Борканюка, б/н; 

1.4. Вакаровій Наталії Володимирівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків –, на земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,0316 га, кадастровий номер – 2125383600:02:008:0341, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. Б. 

Хмельницького, б/н; 



1.5. Грицак Євгенію Володимировичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків –           , на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), площею 0,0800 га, кадастровий номер – 2125386000:01:002:1190, яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Нанково, ур. 

«Туртели», вул. Проектна 11, ділянка №1; 

1.6.Юріну Івану Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків –           , на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), площею 0,0800 га, кадастровий номер – 2125386000:01:002:0183, яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Нанково, ур. 

«Туртели», вул. Проектна 11, ділянка №5; 

1.7. Молнар Степану Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3669403752, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), площею 0,0800 га, кадастровий номер – 2125386000:01:003:0100, яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Нанково, ур. 

«Біля Матіка», вул. Проектна 7, ділянка№6; 

1.8. Чулей Степану Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3493300331, на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), площею 0,0800 га, кадастровий номер – 2125386000:01:002:0189, яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Нанково, ур. 

«Туртели», вул. Проектна 10, ділянка №2; 

1.9. Цімботі Нелі Дмитрівні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 3427400578, на земельну ділянку для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
площею 0,0800 га, кадастровий номер – 2125386000:01:002:0179, яка розташована 
за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Нанково, ур. «Туртели», 

вул. Проектна 10, ділянка №4; 

1.10. Зейкан Івану Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2636213372, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,0860 га, кадастровий номер – 

2125385200:10:001:0168, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Липча, вул. Зарічна, б/н; 

1.11. Липчей Ганні Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 2014703549, на земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,1533 га, кадастровий номер – 2125385200:10:001:0170, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Липча, 
вул. Зарічна, б/н; 

1.12. Липчей Євгенію Олександровичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2616902570, на земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,0630 га, кадастровий номер – 

2125385200:01:002:0145, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Липча, вул. Гагаріна, б/н. 

2. Громадянам, перерахованим в пункті 1 даного рішення, передати у 

власність земельні ділянки. 

3. Вказати громадянам, перерахованим в пункті 1 даного рішення, що 

приступати до використання земельної ділянкидо встановлення її меж у натурі (на 



місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної 
реєстрації забороняється. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища та 
відділ земельних ресурсів Хустської міської ради. 

 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


