
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    ІІ   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 547 
 

20.10.2021 м. Хуст 
 

Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в 

натурі(на місцевості) в рахунок сертифіката 

на земельну частку (пай) 
 

Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12. 81 та пунктом 17 розділу X 

“Перехідні положення” Земельного кодексу України, пп.34 п.1 ст.26, Закону 

України про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток(паїв)”, Законом України “Про землеустрій”, розпорядженням голови 

Хустської районної державної адміністрації від 15.09.2010 року №478 “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв) на території Ізянської сільської ради за межами населеного пункту с.Іза та 

протоколу загальних зборів власників земельних часток (паїв), виданих АТО 

“Нарцис”, інтересами громади, Законом України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів україни щодо вирішення питання колективної власності на 

землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні”, беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії з 

питань землекористування та охорони навколишнього середовища, Хустська 

міська рада 

 

                                                    ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) наступним 

громадянам: 
1.1 Симулик Михайлу Дмитровичу, мешканцю с.Іза, вул.Вучкана, №2 

власнику сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №008486 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “Бартуша”, 

“За фермою”, “Біла млака”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.2 Борщик Марії Степанівні, мешканці с.Іза, вул.Миру, №46 власниці 

сертифікатів на земельну частку(пай) серія ЗК №008263 та серія ЗК №008262   на 

земельні ділянки загальною площею 1,6000 га. розташовані с.Іза в урочищах 

“Бартуша”, “Біля хімсклада”, “Дуброва”, “Карповтлаш” на території Хустської 

ТГ; 



1.3 Кадар Надії Семенівні, мешканці с.Іза, вул.Центральна, №13 власниці 

сертифікату на земельну частку(пай) серія РН №165544 на земельні ділянки 

загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “Бартуша”, “Біля 

хімскладу”, “Дуброва”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.4 Кемінь Олександрі Михайлівні, мешканці с.Іза, вул.Тиха, №11 власниці 

сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №0094539 на земельні ділянки 

загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “За терновцьом”, 

“Біля хімсклада”, “Дуброва”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.5 Павлюк Василині Федорівні, мешканці с.Іза, вул.Центральна, №173 

власниці сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №008361 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “За 

терновцьом”, “Біля хімсклада”, “Біла млака”, “Карповтлаш” на території 

Хустської ТГ; 
1.6 Вакаров Василині Базилівні, мешканці с.Іза, вул.Нанківська, №41 

власниці сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №008296 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “Бартуша”, 

“Біля хімсклада”, “Біла млака”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.7 Секереш Василю Васильовичу, мешканцю с.Іза, вул.Островського, №9 

власнику сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №003963 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “За 

терновцьом”, “Біля хімсклада”, “Біла млака”, “Карповтлаш” на території 

Хустської ТГ; 
1.8 Хвуст Василині Миколаївні, мешканці с.Іза, вул.Нанківська, №84 

власниці сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №0122929 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “За 

терновцьом”, “Біля хімсклада”, “Біла млака”, “Карповтлаш” на території 

Хустської ТГ; 
1.9 Росоха Тамарі Тихонівні, мешканці с.Іза, вул.Нанківська, №81 власниці 

сертифікату на земельну частку(пай) серія РН №170104 на земельні ділянки 

загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “За терновцьом”, 

“Біля хімсклада”, “Біла млака”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.10 Фозекош Ользі Дмитрівні, мешканці с.Іза, вул.Островського, №72 

власниці сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №008474 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “За 

терновцьом”, “Біля берез”, “Дуброва”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.11 Вучкан Василю Тихоновичу, мешканцю с.Іза, вул.Кірова, №14 власнику 

сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №003929 на земельні ділянки 

загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “За терновцьом”, 

“Біля хімсклада”, “Біла млака”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.12 Борщ Василю Миколайовичу, мешканцю с.Іза, вул.Мічуріна, №1 

власнику сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №003678 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “За 

терновцьом”, “Біля хімсклада”, “Біла млака”, “Карповтлаш” на території 

Хустської ТГ; 
1.13 Вучкан Ірині Юріївні, мешканці с.Іза, вул.К.Галаса, №15 власниці 

сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №003787 на земельні ділянки 

загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “За терновцьом”, 

“Біля хімсклада”, “Біла млака”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 



1.14 Турдай Василю Дмитровичу, мешканцю с.Іза, вул.Воз'єднання, №20  

власнику сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №003986 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “За 

терновцьом”, “Біля хімсклада”, “Біла млака”, “Карповтлаш” на території 

Хустської ТГ; 
1.15 Прокоп Мирону Васильовичу, мешканцю с.Іза, вул.Центральна, №38 

власнику сертифікату на земельну частку(пай) серія РН №165508 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “Бартуша”, 

“Біля хімсклада”, “Біла млака”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.16 Білоус Михайлу Анатолійовичу, мешканцю с.Іза, вул.Нанківська, №87, 

кв.14 власнику сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №003830 на 

земельні ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “За 

терновцьом”, “Біля хімсклада”, “Дуброва”, “Карповтлаш” на території Хустської 

ТГ; 
1.17 Бугаш Михайлу Андрійовичу, мешканцю с.Іза, вул.Центральна, №230 

власнику сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №0122938 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “Біля 

хімсклада”, “Дуброва”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.18 Сарай Михайлу Дмитровичу, мешканцю с.Іза, вул.Центральна, №30,  

власнику сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №008357 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “За фермою”, 

“За фермою”, “Дуброва”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.19  Дума Мирону Михайловичу, мешканцю с.Іза, вул.Центральна, №249, 

власнику сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №003774 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “За фермою”, 

“Біля хімсклада”, “Дуброва”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.20 Симулик Михайлу Михайловичу, мешканцю с.Іза, вул.Вучкана, №2 

власнику сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №0046062 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “Бартуша”, 

“За фермою”, “Біла млака”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.21 Вакаров Олені Миколаївні, мешканці  с.Іза, вул.Нанківська, №5 власниці 

сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №003846 на земельні ділянки 

загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “Бартуша”, “Біля 

хімсклада”, “Дуброва”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.22 Борщик Тамарі Миронівні, мешканці с.Іза, вул.Воз'єднання, №16 “А” 

власниці сертифікатів на земельну частку(пай) серія ЗК №008194 та                        

серія ЗК №008352   на земельні ділянки загальною площею 1,6000 га. розташовані 

с.Іза в урочищах “Терновець”, “Біля берез”, “Біля оленів”, “Карповтлаш” на 

території Хустської ТГ; 
1.23 Якоб Юрію Васильовичу, мешканцю с.Іза, вул.Лозянська, №13 власнику 

сертифікату на земельну частку(пай) серія РН №170587 на земельні ділянки 

загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “За терновцьом”, 

“Біля берез”, “Біля берез”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.24 Сеневич Василю Юрійовичу, мешканцю с.Іза, вул.Пушкіна, №19 

власнику сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №003651 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “Бартуша”, 

“За кузлихою”, “Біля оленів”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.25 Симулик Марії Михайлівні, мешканці с.Іза, вул.Центральна, №29  

власниці сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №003757 на земельні 



ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “Бартуша”, 

“Біля Цапа”, “Біла млака”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.26 Кенідра Марії Михайлівні, мешканці с.Іза, вул.Набережна, №16   

власниці сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №010691 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “Бартуша”, 

“Біля Цапа”, “Дуброва”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.27 Кемінь Ользі Юріївні, мешканці с.Іза, вул.Нанківська, №25  власниці 

сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №003873 на земельні ділянки 

загальною площею 0,6000 га. розташовані с.Іза в урочищах “Біля Хімсклада”, 

“Дуброва”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.28 Кенідра Василю Михайловичу, мешканцю с.Іза, вул.Набережна, №16   

власнику сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №008452 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “Бартуша”, 

“Біля Цапа”, “Дуброва”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.29 Кемінь Дмитру Дмитровичу, мешканцю с.Іза, вул.Нанківська, №25   

власнику сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №008286 на земельні 

ділянки загальною площею 0,6000 га. розташовані с.Іза в урочищах “Біля 

Хімсклада”, “Дуброва”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.30 Сиротяк Юрію Васильовичу, мешканцю с.Нижній Бистрий, №317   

власнику сертифікату на земельну частку(пай) серія ЗК №0122953 на земельні 

ділянки загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах “Бартуша”, 

“Біла Млака”, “Кузлиха”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.31 Вакаров Калині Юріївні, мешканці с.Іза, вул.Нова, №13 власниці 

сертифікатів на земельну частку(пай) серія ЗК №003584 та серія ЗК №003585   на 

земельні ділянки загальною площею 1,2000 га. розташовані с.Іза в урочищах  

“Біля хімсклада”, “Дуброва”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.32 Кемінь Катерині Василівні, мешканці с.Іза, вул.Незалежна, №34 

власниці сертифіката на земельну частку(пай) серія ЗК №008338 та Кемінь 

Володимиру Івановичу, мешканцю с.Іза, вул.Незалежна, №34 власнику 

сертифіката на земельну частку(пай) серія РН №173313 на земельні ділянки 

загальною площею 0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах  “Бартуша”, 

“Кузлиха”, “Біла млака”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.33 Галас Василині Степанівні, мешканці с.Іза, вул.Раковського, №7 

власниці сертифіката на земельну частку(пай) серія ЗК №008231 та Галас Василю 

Михайловичу, мешканцю с.Іза, вул.Раковського, №9 власнику сертифіката на 

земельну частку(пай) серія РН №173315 на земельні ділянки загальною площею 

0,8000 га. розташовані с.Іза в урочищах  “За терновцьом”, “Біля хімсклада”, “Біла 

млака”, “Карповтлаш” на території Хустської ТГ; 
1.34 Росоха Івану Івановичу, мешканцю с.Іза, вул.Незалежна, №57 власнику 

сертифіката на земельну частку(пай) серія РН №171383 та Росоха Мирославу 

Івановичу, мешканцю с.Іза, вул.К.Галаса, №12 власнику сертифіката на земельну 

частку(пай) серія РН №170069 на земельну ділянку загальною площею 0,2000 га. 

розташовану с.Іза в урочищі  “Хутар” на території Хустської ТГ. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК
 


