
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                          ІІ   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

                                                                                                   

РІШЕННЯ № 644 
 

03.12.2021 м. Хуст 

 

Про виділення в натурі  
земельних  часток(паїв) 
 

 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 технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

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

громадянам: 

         1.1 Орос Василю Володимировичу (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-2836808736)  мешканцю  с. Іза, вул. Лозянська, №1 на земельні 

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

з  кадастровим  номером  2125383600:02:006:0393                         в ур. “За 

фермою”; земельна ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:006:0403 в ур. “ За фермою” ; земельна ділянка площею 0,3200га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:004:0300 ур. “Дуброва” та земельна ділянка 

площею 0,0400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:005:0507                         

ур. “Карповтлаш” для  ведення особистого селянського господарства на території 

Ізянської сільської ради Хустської ТГ; 

1.2 Турдай Василю Дмитровичу(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-2591402450)  мешканцю  с.Іза, вул.Воз'єднання, №20 на 

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

0,2000га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:002:0148                         в ур. “За 

терновцьом”; земельна ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:004:0292 в ур. “ Біля хімсклада” ; земельна ділянка площею 

0,3200га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:006:0397                         ур. 

“Біла млака” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  кадастровим  номером  



2125383600:02:005:0511 ур. “Карповтлаш” для  ведення особистого селянського 

господарства на території Ізянської сільської ради Хустської ТГ; 

1.3 Симулик Михайлу Михайловичу(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-3626904819)  мешканцю  с.Іза, вул.Дружби, №2 на земельні 

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

з  кадастровим  номером  2125383600:02:008:0356 в ур. “Бартуша”; земельна 

ділянка площею 0,2400га  з кадастровим  номером  2125383600:02:006:0396 в ур. “ 

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

2125383600:02:006:0394 ур. “Біла млака” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:005:0518                         ур. “Карповтлаш” 

для  ведення особистого селянського господарства на території Ізянської сільської 

ради Хустської ТГ; 

1.4 Симулик Михайлу Дмитровичу(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-2461308878)  мешканцю  с.Іза, вул.Дружби, №2 на земельні 

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

з  кадастровим  номером  2125383600:02:008:0358   в ур. “Бартуша”; земельна 

ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:006:0395 в ур. 

“ За фермою” ; земельна ділянка площею 0,3200га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:006:0405 ур. “Біла млака” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:005:0506                         ур. “Карповтлаш” 

для  ведення особистого селянського господарства на території Ізянської сільської 

ради Хустської ТГ; 

1.5 Карпович Оксані Михайлівні(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-2458402908)  мешканці  с.Іза, вул.Центральна, №107 на 

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

0,2000га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:002:0141                         в ур. “За 

терновцьом”; земельна ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:004:0303 в ур. “ Біля хімсклада” ; земельна ділянка площею 

0,3200га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:006:0409                          ур. 

“Біла млака” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:005:0522 ур. “Карповтлаш” для  ведення особистого селянського 

господарства на території Ізянської сільської ради Хустської ТГ; 

1.6 Цімбота Софії Василівні(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків-2553902044)  мешканці  с.Іза, вул.Нова, №18 на земельні ділянки 

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

кадастровим  номером  2125383600:02:002:0138 в ур. “За терновцьом”; земельна 

ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:004:0308 в ур. 

“ Біля хімсклада” ; земельна ділянка площею 0,3200га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:006:0401 ур. “Біла млака” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:005:0516 ур. “Карповтлаш” для  ведення 

особистого селянського господарства на території Ізянської сільської ради 

Хустської ТГ; 

1.7 Лемак Ірині Дмитрівні(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків-1980923785)  мешканці  с.Іза, вул.Зарічна, №5 на земельні ділянки 

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

кадастровим  номером  2125383600:02:002:0142 в ур. “За терновцьом”; земельна 

ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:004:0295 в ур. 

“ Біля хімсклада” ; земельна ділянка площею 0,3200га  з  кадастровим  номером  



2125383600:02:006:0406 ур. “Біла млака” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:005:0519 ур. “Карповтлаш” для  ведення 

особистого селянського господарства на території Ізянської сільської ради 

Хустської ТГ; 

1.8 Симулик Василині Юріївні(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-1326606609)  мешканці  с.Іза, вул.Вчительська, №7 на земельні 

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

з  кадастровим  номером  2125383600:02:002:0134                         в ур. “За 

терновцьом”; земельна ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:007:0213 в ур. “ За кузлихою” ; земельна ділянка площею 0,3200га  

з  кадастровим  номером  2125383600:02:006:0398                          ур. “Біла млака” 

та земельна ділянка площею 0,0400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:005:0510 ур. “Карповтлаш” для  ведення особистого селянського 

господарства на території Ізянської сільської ради Хустської ТГ; 

1.9 Вакаров Василині Базилівні(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-1504616282)  мешканці  с.Іза, вул.Нанківська, №41 на земельні 

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

з  кадастровим  номером  2125383600:02:008:0360                         в ур. “Бартуша”; 

земельна ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:004:0293 в ур. “ Біля хімсклада” ; земельна ділянка площею 

0,3200га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:006:0400 ур. “Біла млака” та 

земельна ділянка площею 0,0400га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:005:0526 ур. “Карповтлаш” 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 



 


