
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

      ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЄКТ  

РІШЕННЯ № 
  

2022 м. Хуст 
 

Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, цільове 

призначення яких змінюється  із земель 

сільськогосподарського призначення-

землі запасу в землі житлової та 

громадської забудови – 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, 

висновок постійної депутатської комісії з питань землекористування та охорони 

навколишнього середовища,розглянувши заяви громадян  про затвердження 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянкицільове призначення 
якої змінюється  із земель сільськогосподарського призначення-землі запасу в 
землі житлової та громадської забудови – для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, Хустська міська рада  

 

     ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити проекти із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянкицільове призначення якої змінюється  із категорії землі  
сільськогосподарського призначення (землі запасу) в категорію землі житлової 
та громадської забудови, функціональне призначення - для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(02.01) 

наступним громадянам: 

1.1. Жирош Михайлу Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3164804693, на земельну ділянку загальною площею 0,0598 

га, кадастровий  номер 2125383600:02:008:0281, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. Духновича, б/н. 

1.2. Шерегій Наталії Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3163504864, на земельну ділянку загальною площею 0,0597 

га, кадастровий  номер 2125383600:02:008:0269, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. Духновича, б/н. 



1.3. Рацюк Дмитру Тихоновичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2473617013, на земельну ділянку загальною площею 0,0621 

га, кадастровий  номер 2125383600:02:008:0266, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. Духновича, б/н. 

1.4. Катринець Івану Івановичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3556200337, на земельну ділянку загальною площею 0,0685 

га, кадастровий  номер 2125383600:02:008:0285, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. Духновича, б/н. 

1.5. Вучкан Володимиру Феодосійовичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2993609912, на земельну ділянку загальною 

площею 0,0729 га, кадастровий  номер 2125383600:02:008:0272, яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. 
Духновича, б/н. 

1.6. Сомош Василю Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3049107817, на земельну ділянку загальною площею 0,0596 

га, кадастровий  номер 2125383600:02:008:0278, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. Духновича, б/н. 

1.7. Вакаров Володимиру Йосиповичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2884319878, на земельну ділянку загальною 

площею 0,0599 га, кадастровий  номер 2125383600:02:008:0265, яка 
розташована за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. 
Духновича, б/н. 

1.8. Дячок Світлані Юріївні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2796501846, на земельну ділянку загальною площею 0,0597 

га, кадастровий  номер 2125383600:02:008:0277, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. Духновича, б/н. 

1.9. Лепей Ользі Тихонівні, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 2959200247, на земельну ділянку загальною площею 0,0601 га, 
кадастровий  номер 2125383600:02:008:0260, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. Духновича, б/н. 

1.10. Плиска В’ячеславу Івановичу , реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2821114018, на земельну ділянку загальною площею 0,0635 

га, кадастровий  номер 2125383600:02:008:0274, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. Духновича, б/н. 

1.11. Сабов Володимиру Васильовичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2557120197, на земельну ділянку площею 0,0599 га, 
кадастровий  номер 2125383600:02:008:0280, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. Духновича, б/н. 

1.12. Орос Дмитру Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2996609296 земельна ділянка площею 0,0597 га, 
кадастровий номер – 2125383600:02:008:0276, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. Духновича, б/н; 

1.13. Орос Сергію Дмитровичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2861914058 земельна ділянка площею 0,0601 га, 
кадастровий номер – 2125383600:02:008:0261, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. Духновича, б/н.  

1.14. Гомечко Олесі Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3298500663 земельна ділянка площею 0,0695 га, 



кадастровий номер – 2125383600:02:008:0273, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. Духновича, б/н. 

1.15. Щербан Василю Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3200407279 земельна ділянка площею 0,0597 га, 
кадастровий номер – 2125383600:02:008:0279, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Хустський район, с. Іза, вул. Духновича, б/н. 

2. Громадянам перерахованим в п.1 даного рішення 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). 

3. Громадянам перерахованим в п.1 даного рішення передати безоплатно у 
власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

4. Вказати громадянам перерахованим в п.1 даного рішення, 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. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


