
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                   ІІ   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 650 

 

03.12.2021 м. Хуст 

 

Про відмову у затвердженні проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачі у власність громадянам 

 

 

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та враховуючи 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. Чміль Максиму Геннадійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3339800277, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,1000 га, кадастровий номер – 

2125385200:10:001:0173, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

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

1.2. Гандері Наталії Юріївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2891109286, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,1000 га, кадастровий номер – 

2125385200:01:002:0148, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

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

1.3. Чулей Юрію Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2920500777, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,1544 га, кадастровий номер – 

2125386000:01:002:0184, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Нанково, урочище «Туртели»; 

1.4. Єрмолаєва Тетяна Василівна, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3082011782, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,0400 га, кадастровий номер – 

2125384600:01:001:0200, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Крива, вул. Молодіжна, б/н; 

1.5. Оріхан Тетяні Валеріївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3345702585, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,0400 га, кадастровий номер – 



2125384600:01:001:0187, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Крива, вул. Задорожнього, б/н. 

1.6. Данилець Михайло Михайлович, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 3220707471, на земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,0402 га, кадастровий номер – 

2125384600:01:001:0191, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Крива, вул. Молодіжна, б/н. 

1.7. Раковці Наталії Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2639703047, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,1253 га, кадастровий номер – 

2125384600:01:002:0061, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Крива, ур. «Поле». 

1.8. Силадій Оксані Петрівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2429902565, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,0638 га, кадастровий номер – 

2125384600:01:002:0062, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Крива, ур. «Поле». 

1.9. Кочіш Світлані Юріївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2570517248, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,0400 га, кадастровий номер – 

2125384600:01:001:0199, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Крива, вул. Молодіжна, б/н. 

1.10. Попп Маріанні Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2926700381, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,0700 га, кадастровий номер – 

2125384600:01:001:0196, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Крива, ур. «Поле». 

1.11. Попадинець Мирослава Іванівна, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2094604007, на земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,0400 га, кадастровий номер – 

2125384600:01:001:0188, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Крива, вул. Молодіжна, б/н. 

1.12. Томищ Ірині Анатоліївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2794416648, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,35000 га, кадастровий номер – 

2125385000:02:001:0156, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Липовець, вул. Коцюбинського, б/н. 

1.13. Григорик Марії Павлівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2157625689, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 1,2778 га, кадастровий номер – 

2125385000:03:001:0068, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Липовець, вул. М.Божук, б/н. 

1.14. Чаловка Миколі Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3469900650, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,1100 га, кадастровий номер – 

2125384000:01:001:0210, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Копашново, вул. Пойниці, б/н. 

1.15. Юсько Івану Володимировичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3289400913, на земельну ділянку для ведення особистого 



селянського господарства, площею 0,4519 га, кадастровий номер – 

2125384000:05:003:0074, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Копашново, вул. Прибалтійська, б/н. 

1.16. Попадинець Микола Миколайович, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 3209001917, на земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2424 га, кадастровий номер – 

2125384000:01:001:0211, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Копашново, вул. Центральна, б/н. 

1.17. Сарай Наталії Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3314300667, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,1338 га, кадастровий номер – 

2125384200:01:002:0001, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с. Кошелево, вул. Проектна, б/н. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

 

 

 

 

Міський голова      Володимир КАЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


