
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                    ІІ  СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 487 

20.10.2021          м. Хуст 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у користування на 

умовах оренди гр.  Сабадош В. Ю. 

 

Розглянувши заяву громадянина Сабадош В. Ю. зареєстровану 

адміністратором центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Хустської міської ради №117018 від 02.06.2021, щодо затвердження 

проєкту землеустрою та оформлення права користування на умовах оренди 

земельними ділянками; проєкт землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у користування на умовах оренди, враховуючи розпорядження голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації №339 від 29.05.2018 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду», висновок державної експертизи землевпорядної 

документації №6172-20 від 12.01.2021, свідоцтво про право власності на 

нерухоме майно №33 від 30.08.2012, висновок постійної депутатської комісії з 

питань землекористування та охорони навколишнього середовища, керуючись 

ст. 144 Конституції України, ст.ст. 12, 93, 120, 123, 124, 186 Земельного кодексу 

України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», пп. 34 п. 1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Хустська міська рада 

 

                                            ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб: діл.1 – площею 

1,4246 га, кадастровий №2125387400:03:002:0002, за адресою: Закарпатська 

область, Хустський район, за межами населеного пункту с. Боронява, діл. 2 – 

площею 13,3658 га, кадастровий №2125387400:03:002:0001, за адресою: 

Закарпатська область, Хустський район, за межами населеного пункту с. 

Сокирниця, вул. Свободи, 19, громадянину Сабадош Василю Юрійовичу, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 2313715016. 

2. Надати в оренду терміном на 5 (п’ять) років, земельні ділянки: діл. 1 – 

площею 1,4246 га, кадастровий №2125387400:03:002:0002, (Закарпатська 

область, Хустський район, за межами населеного пункту с. Боронява), діл. 2 –  

площею 13,3658 га, кадастровий №2125387400:03:002:0001 (Закарпатська 

область, Хустський район, за межами населеного пункту с. Сокирниця, вул. 

Свободи, 19) громадянину Сабадош Василю Юрійовичу, реєстраційний номер 



облікової картки платника податків 2313715016, для рибогосподарських потреб 

(категорія земель – землі водного фонду). 

3. Власнику нерухомого майна зазначеному в пункті 2 даного рішення 

укласти з Хустською міською радою договір оренди землі та провести його 

державну реєстрацію. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 


