
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ПОЗАЧЕРГОВА    СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 833 
 

16.02.2022 м. Хуст 

 
Про відмову у затвердженні проектів 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність у зв’язку із 

невідповідністю містобудівній документації 

 

Керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 12, 33, 118, 120, 186 

Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», пп. 34 п.1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви 

громадян та проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянам,  враховуючиневідповідність містобудівній документації 

–відповідь Начальника відділу містобудування та архітектури та витяг з 

містобудівної документації, висновок постійної депутатської комісії з питань 

землекористування та охорони навколишнього середовища та  керуючись 

інтересами територіальної громади,  Хустська міська рада  

 

                                                               ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовитиу затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність наступним громадянам: 

1.1. Дьордь Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2987305817) для ведення особистого селянського 

господарства Секція А (01.03), площею 0,0400 га (кадастровий номер 

2125384600:01:001:0197), яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

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

1.2. Ткач Тетяні Михайлівні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2670518989) для ведення особистого селянського 

господарства Секція А (01.03), площею 1289 га (кадастровий номер 

2125384600:01:004:0106), яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

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

1.3. Росоха Марії Дмитрівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2101119481, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,2339 га, кадастровий номер – 

2125383600:01:006:0163, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

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



1.4. Федурця Сніжані Петрівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2911717140, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,2501 га, кадастровий номер – 

2125381000:01:003:0227, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с.Бороняво, ур. “Голти”; 
1.5. Припін Іванні Володимирівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3253206403, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,1625 га, кадастровий номер – 

2125381000:01:001:0228, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с.Бороняво, ур. “Боронявка”; 
1.6. Попович Софії Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1381417942, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,2188 га, кадастровий номер – 

2125382600:01:002:0208, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с.Данилово, вул.Миру, б/н; 
1.7. Раковці Мирославі Федорівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3104712144, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,0516 га, кадастровий номер – 

2125384600:01:001:0201, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с.Крива, вул.Молодіжна, б/н; 
1.8. Дубляк Василю Васильовичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1796003253, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,2000 га, кадастровий номер – 

2125385200:01:001:0254, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

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

1.9. Чохняй Михайлу Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3278106197, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,3144 га, кадастровий номер – 

2125383600:01:012:0011, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с.Іза, ур. “Біля теплиць”; 
1.10. Онофрей Оксані Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 3186402906, на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,2500 га, кадастровий номер – 

2125381000:01:001:0243, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Хустський район, с.Бороняво, ур. “Боронявка”. 
2. 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 
 

 

 


