
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                   ІІ   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 538 
 
 

20.10.2021 м. Хуст 

 

Про відмову у затвердженні проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

 

 Керуючись ст. 144 Конституції України, пп. 34 п.1 ст. 26, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про 

Землеустрій», ст.ст. 12, 20, 40, 118, 121, 122  Земельного Кодексу України, 

враховуючи акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо 

об’єкту-земельного ділянки складеного старшим державним інспектором у сфері 

державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням 

вимог законодавства України про охорону земель у Закарпатській області – 

заступником начальника Управління-начальником відділу здійснення 

державного контролю за додержанням земельного законодавства та 

оперативного реагування Управління з контролю за використанням та охороною 

земель Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області Завадяк 

Ліонеллою Михайлівною від 15.01.2021 року №10-ДК/16/АП/09/01/-21, щодо 

недотримання вимог статті 118 Земельного кодексу України та те, що 

Закарпатською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування у 

кримінальному провадженні №42020070000000498 за ознаками кримінального 

правопорушення передбаченого ч.1 ст. 364 КК України щодо зловживання своїм 

службовим становищем окремими службовими особами та враховуючи висновок 

постійної депутатської комісії з питань землекористування та охорони 

навколишнього середовища, розглянувши заяви громадян  про затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, Хустська 

міська рада  

          ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити у затвердженні проєктів із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (02.01)  наступним громадянам: 

1.1. Олексик Марії Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2370917687, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0720 га, кадастровий номер – 



2125383600:02:001:0339, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Іза,  вул. Весняна, ділянка №48; 

1.2. Симулик Івану Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3269101018, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0720 га, кадастровий номер – 

2125383600:02:001:0341, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Іза,  вул. Весняна, б/н; 

1.3. Голоботовському Василю Васильовичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 3187404837, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0720 га, кадастровий номер – 

2125383600:02:001:0343, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Іза,  вул. Весняна, б/н; 

1.4. Щербан Євгенію Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3443600353, на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0720 га, кадастровий номер – 

2125383600:02:001:0335, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Іза,  вул. Весняна, б/н. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

 

 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 

 


