
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                         ІІ  СЕСІЯ  VІІІ СКЛИКАННЯ 

                                                                                           

РІШЕННЯ № 654 

 

03.12.2021 м. Хуст 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність зі зміною цільового призначення 

гр. Фозекош В.В. та передачу земельної 
ділянки у власність  

 

Розглянувши заяву гр. Фозекош Василя Васильовича, мешканця с.Іза, вул. 

К.Галаса, №35 та поданий проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, погоджений у відповідності до чинного законодавства, Витяг із 

Державного земельного кадастру, враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії з питань землекористування та охорони навколишнього середовища, 

керуючись ст. 12, 40, 118, 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 зі 

зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення-

землі запасу(земельні ділянки кожної категорії земель,які не надані у власність 

або користування громадянам чи юридичним особам) в землі житлової та 

громадської забудови-для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Фозекош Василю 

Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

2572423151 земельна ділянка площею 0,0720 га, кадастровий номер – 

2125383600:02:001:0173, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

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

2.Змінити цільове призначення земельної ділянки із земель  

сільськогосподарського призначення-землі запасу(земельні ділянки кожної 

категорії земель,які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) в землі житлової та громадської забудови-для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), що відводиться у власність Фозекош Василю Васильовичу, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2572423151 земельна 



ділянка площею 0,0720 га, кадастровий номер – 2125383600:02:001:0173, яка 

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

Центральна, б/н.  

3. Передати безоплатно у власність Фозекош Василю Васильовичу, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2572423151,  земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

2125383600:02:001:0173, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

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

4. Вказати Фозекош Василю Васильовичу, що приступати до використання 

земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання 

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

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


