
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                  ІІ   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 556 
 

20.10.2021 м. Хуст 
 

Про  затвердження  технічної документації  
із  землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж  земельної  ділянки   в  натурі(на місцевості) 
та виділення в натурі земельної частки(паю) 

 

 Розглянувши заяви громадян та розроблені технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (часток) 

паїв в натурі (на місцевості), з метою передачі земельних часток у власність, 

згідно ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16 Закону України «Про 

Державний земельний кадастр», відповідно до ст. 12, 22, 81, 116, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 5, 7 Закону України «Про порядок виділення в 

натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» , 

беручи до уваги висновок постійної депутатської комісії з питань 

землекористування та охорони навколишнього середовища,  Хустська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

  1. Затвердити технічну документацію  із  землеустрою щодо 

встановлення(відновлення)  меж  земельних  ділянок   в  натурі  (на місцевості)  

наступним громадянам: 

1.1 Цяпець Пелагії Василівні(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків-1512210242)  мешканці  с.Іза, вул.Нанківська, №85 на земельні ділянки 

загальною площею 0.8000 га., а саме: земельна ділянка площею 0,2000га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:008:0333 в ур. “Бартуша”; земельна ділянка 

площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:007:0201 в ур. “ За 

гіркою” ; земельна ділянка площею 0,3200га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:006:0367 ур. “Біла млака” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:005:0481 ур. “Карповтлаш” для  ведення 

особистого селянського господарства на території Ізянської сільської ради 

Хустської ТГ; 

1.2 Вакаров Юрію Юрійовичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-2803121137) мешканцю  с.Іза, вул.Івана Франка, №17 на 

земельні ділянки загальною площею 0.8000 га., а саме: земельна ділянка площею 

0,3200га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:006:0359  в ур. “Біла млака”; 

земельна ділянка площею 0,2000га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:002:0127 в ур. “ За терновцом” ; земельна ділянка площею 0,2400га  



з  кадастровим  номером  2125383600:02:003:0153 ур. “Біля берез” та земельна 

ділянка площею 0,0400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:005:0475 ур. 

“Карповтлаш” для  ведення особистого селянського господарства на території 

Ізянської сільської ради Хустської ТГ; 

1.3 Сомош Василю Петровичу(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-1684203233) мешканцю  с.Іза, вул.Островського, №64 на 

земельні ділянки загальною площею 0.8000 га., а саме: земельна ділянка площею 

0,2000га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:002:0128 в ур. “За терновцьом”; 

земельна ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:004:0263 в ур. “ Біля хімсклада” ; земельна ділянка площею 

0,3200га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:006:0363 ур. “Біла млака” та 

земельна ділянка площею 0,0400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:005:0477 ур. “Карповтлаш” для  ведення особистого селянського 

господарства на території Ізянської сільської ради Хустської ТГ. 

1.4 Голоботовському Василю Михайловичу(реєстраційний номер облікової 

картки платника податків-2312123810) мешканцю  с.Іза, вул.О.Кабалюка, №29 на 

земельні ділянки загальною площею 0.8000 га., а саме: земельна ділянка площею 

0,2000га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:002:0130 в ур. “ Під сюрюком”; 

земельна ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:004:0265 в ур. “ Біля берез” ; земельна ділянка площею 0,3200га з 

кадастровим номером  2125383600:02:006:0365 ур. “Біла млака” та земельна 

ділянка площею 0,0400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:005:0479 ур. 

“Карповтлаш” для  ведення особистого селянського господарства на території 

Ізянської сільської ради Хустської ТГ. 

1.5 Сомош Василині Михайлівні (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-1949720708) мешканці  с.Іза, вул. Островського, №64 на 

земельні ділянки загальною площею 0.8000 га., а саме: земельна ділянка площею 

0,2000га з кадастровим  номером 2125383600:02:002:0129   в ур. “За терновцьом”; 

земельна ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:004:0264 в ур. “ Біля хімсклада” ; земельна ділянка площею 

0,3200га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:006:0364 ур. “Біла млака” та 

земельна ділянка площею 0,0400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:006:0364 ур. “Карповтлаш” для  ведення особистого селянського 

господарства на території Ізянської сільської ради Хустської ТГ. 

1.6 Цяпець Пелагії Василівні(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків-1512210242) та Кадар Ользі Юріївні (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків-2545810528) мешканцям  с.Іза, вул.Нанківська, №85 на 

земельні ділянки загальною площею 0.8000 га., а саме: земельна ділянка площею 

0,2000га з кадастровим  номером 2125383600:02:008:0332 в ур. “ Бартуша”;  

земельна ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:007:0200 в ур. “ За кузлихою” ; земельна ділянка площею 0,3200га  

з  кадастровим  номером  2125383600:02:006:0366             ур. “Біла млака” та 

земельна ділянка площею 0,0400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:005:0480 ур. “Карповтлаш” для  ведення особистого селянського 

господарства на території Ізянської сільської ради Хустської ТГ. 

1.7 Пристая Михайлу Тихоновичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-1899704997) мешканцю  с.Іза, вул. Набережна, №10А на 



земельні ділянки загальною площею 2,4000 га., а саме: земельна ділянка площею 

0,2000га з кадастровим  номером 2125383600:02:008:0297 в ур. “Бартуша”; 

земельна ділянка площею 0,2000га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:008:0296 в ур. “ Бартуша” ; земельна ділянка площею 0,2000га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:008:0295 ур. “Бартуша”; земельна ділянка 

площею 0,0400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:005:0410              

ур.“Карповтлаш”; земельна ділянка площею 0,0400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:005:0411 ур.“Карповтлаш” ; земельна ділянка площею 0,0400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:005:0412 ур.“Карповтлаш” ; земельна 

ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:007:0192              

ур.“За Гуркою”; земельна ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:007:0193 ур.“За Гуркою”; земельна ділянка площею 0,2400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:007:0194 ур.“За  Гуркою”; земельна 

ділянка площею 0,3200га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:006:0341              

ур.“Біла Млака”; земельна ділянка площею 0,3200га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:006:0373 ур.“Біла Млака” та земельна ділянка площею 0,3200га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:006:0308 ур. “Біла Млака” для  ведення 

особистого селянського господарства на території Ізянської сільської ради 

Хустської ТГ. 

2. Громадянам власникам земельної частки(пай), перерахованим в п.1 даного 

рішення, виділити земельні ділянки згідно сертифікатів на право на земельну 

частку(пай) в натурі(на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства. 

3. Рекомендувати громадянам, перерахованим в п.1 даного рішення, 

звернутися до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса із заявою про 

державну реєстрацію права власності на вищезазначені земельні ділянки. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 
 

 
Міський голова 

 
Володимир КАЩУК 

 


