
 
 УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

     ІІ   СЕСІЯ      VIII  СКЛИКАННЯ 

                                                                                                                    

РІШЕННЯ № 737 
 

23.12.2021                                                                                                      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 Вакаров Василю Дмитровичу(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-2221303191)  мешканцю  с.Іза, вул.Зарічна, №4 на земельні 

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

з  кадастровим  номером  2125383600:02:002:0147 в ур. “За терновцьом”; земельна 

ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:004:0288 в ур. 

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

2125383600:02:006:0414 ур. “Біла млака” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:005:0613 ур. “Карповтлаш” для  ведення 

особистого селянського господарства на території Ізянської сільської ради 

Хустської ТГ; 

1.2 Вакаров Калині Юріївні(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків-1359008129)  мешканці  с.Іза, вул.Нова, №13 на земельні ділянки 

загальною площею 1.2000 га., а саме: земельна ділянка площею 0,4800га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:004:0297 в ур. “Біля хімсклада”; земельна 

ділянка площею 0,6400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:004:0314 в ур. 

“Дуброва”  та земельна ділянка площею 0,0800га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:005:0523 ур. “Карповтлаш” для  ведення особистого селянського 

господарства на території Ізянської сільської ради Хустської ТГ; 
 

 



1.3 Хвуст Василині Миколаївні(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-1418426127)  мешканці  с.Іза, вул.Нанківська, №84 на земельні 

ділянки загальною площею 0.7983 га., а саме: земельна ділянка площею 0,2000га  

з  кадастровим  номером  2125383600:02:002:0155 в ур. “За терновцьом”; земельна 

ділянка площею 0,2400га  з кадастровим  номером  2125383600:02:004:0310 в ур. “ 

Біля хімсклада” ; земельна ділянка площею 0,3183га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:006:0410 ур. “Біла млака” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:005:0534 ур. “Карповтлаш” для  ведення 

особистого селянського господарства на території Ізянської сільської ради 

Хустської ТГ; 

1.4 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  2125383600:02:002:0137   в ур. “За терновцьом”; земельна 

ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:004:0305 в ур. 

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

2125383600:02:006:0411 ур. “Біла млака” та земельна ділянка площею 0,0400га  з 

кадастровим  номером  2125383600:02:005:0513 ур. “Карповтлаш” для  ведення 

особистого селянського господарства на території Ізянської сільської ради 

Хустської ТГ; 

1.5 Сабов Полані Михайлівні(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків-1432009589)  мешканці  с.Іза, вул.К.Галаса, №26 на земельні ділянки 

загальною площею 0.8000 га., а саме: земельна ділянка площею 0,2400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:004:0318 в ур. “Біля хімсклада”; земельна 

ділянка площею 0,3200га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:006:0413 в ур. 

“ Біла млака” ; земельна ділянка площею 0,2000га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:002:0154 ур. “За терновцьом” та земельна ділянка площею 0,0400га  

з  кадастровим  номером  2125383600:02:005:0527 ур. “Карповтлаш” для  ведення 

особистого селянського господарства на території Ізянської сільської ради 

Хустської ТГ; 

1.6 Самчук Василині Дмитрівні(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-1617712829)  мешканці  с.Іза, вул.Гагаріна, №5 на земельні 

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

з  кадастровим  номером  2125383600:02:002:0135 в ур. “За терновцьом”; земельна 

ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:004:0320 в ур. 

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

2125383600:02:006:0399 ур. “Біла млака” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:005:0515 ур. “Карповтлаш” для  ведення 

особистого селянського господарства на території Ізянської сільської ради 

Хустської ТГ; 

1.7 Якоб Юрію Васильовичу(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків-2268819493)  мешканцю  с.Іза, вул.Лозянська, №13 на земельні ділянки 

загальною площею 0.8000 га., а саме: земельна ділянка площею 0,2400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:003:0162 в ур. “Біля берез”; земельна 

ділянка площею 0,2000га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:002:0157 в ур. 

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

2125383600:02:003:0161  ур. “Біля берез” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:005:0532 ур. “Карповтлаш” для  ведення 

особистого селянського господарства на території Ізянської сільської ради 

Хустської ТГ; 



1.8 Галас Василині Степанівні(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-1398207020)  мешканці  с.Іза, вул.Раковського, №7 та Галас 

Василю Михайловичу(реєстраційний номер облікової картки платника податків-

2757606994)  мешканцю  с.Іза, вул.Раковського, №9 на земельні ділянки 

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

кадастровим  номером  2125383600:02:002:0149 в ур. “За терновцьом”; земельна 

ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:004:0312 в ур. 

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

2125383600:02:006:0407 ур. “Бартуша” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:005:0525 ур. “Карповтлаш” для  ведення 

особистого селянського господарства на території Ізянської сільської ради 

Хустської ТГ; 

1.9 Кемінь Катерині Василівні(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-1870720500)  мешканці  с.Іза, вул.Незалежна, №34 та Кемінь 

Володимиру Івановичу(реєстраційний номер облікової картки платника податків-

3015424855)  мешканцю  с.Іза, вул.Незалежна, №34 на земельні ділянки загальною 

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

номером  2125383600:02:008:0357 в ур. “Бартуша”; земельна ділянка площею 

0,2400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:005:0529 в ур. “ Кузлиха ” ; 

земельна ділянка площею 0,3200га  з  кадастровим  номером  

2125383600:02:006:0404 ур. “Біла млака” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:005:0528  ур. “Карповтлаш” для  ведення 

особистого селянського господарства на території Ізянської сільської ради 

Хустської ТГ; 

1.10 Симулик Марії Михайлівні(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-1520419381)  мешканці  с.Іза, вул.Центральна, №29 на земельні 

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

з  кадастровим  номером  2125383600:02:008:0363 в ур. “Бартуша”; земельна 

ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:005:0540 в ур. 

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

2125383600:02:006:1423 ур. “Біла млака” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:005:0541 ур. “Карповтлаш” для  ведення 

особистого селянського господарства на території Ізянської сільської ради 

Хустської ТГ; 

1.11 Сиротяк Юрію Васильовичу(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-1900418290)  мешканцю  с.Нижній Бистрий, №317 на земельні 

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

з  кадастровим  номером  2125383600:02:008:0366  в ур. “Бартуша”; земельна 

ділянка площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:005:0539 в ур. 

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

2125383600:02:006:0420 ур. “Біла млака” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:005:054 ур. “Карповтлаш” для  ведення 

особистого селянського господарства на території Ізянської сільської ради 

Хустської ТГ; 

1.12 Кадар Надії Семенівні(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків-2513016120)  мешканці  с.Іза, вул.Центральна, №13 на земельні ділянки 

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

кадастровим  номером  2125383600:02:008:0361 в ур. “Бартуша”; земельна ділянка 

площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:004:0323 в ур. “ Біля 

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



2125383600:02:004:0324 ур. “Дуброва” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:005:0535 ур. “Карповтлаш” для  ведення 

особистого селянського господарства на території Ізянської сільської ради 

Хустської ТГ; 

1.13 Гандера Олені Василівні(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків-2413511924)  мешканці  с.Липча, вул.Шевченка, №30 на земельні 

ділянки загальною площею 0.2600 га., а саме: земельна ділянка площею 0,1200га  

з  кадастровим  номером  2125385200:11:001:0044  в ур. “Посіч” земельна ділянка 

№123 та земельна ділянка площею 0,1400га  з  кадастровим  номером  

2125385200:10:002:0069 ур. “Заріка” земельна ділянка №11 для  ведення 

особистого селянського господарства на території Липчанської сільської ради 

Хустської ТГ; 

1.14 Перевузник Роману Вадимовичу(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків-3599713554)  мешканці  с.Липча, вул.Миру, №1 на земельні 

ділянки загальною площею 0.5600 га., а саме: земельна ділянка площею 0,1200га  

з  кадастровим  номером  2125385200:11:001:0045  в ур. “Посіч” земельна ділянка 

№146; земельна ділянка площею 0,3000га  з  кадастровим  номером  

2125385200:13:001:0030 в ур. “Заріка” земельна ділянка №28 та земельна ділянка 

площею 0,1400га  з  кадастровим  номером  2125385200:10:001:0175 ур. “Заріка” 

земельна ділянка №158 для  ведення особистого селянського господарства на 

території Липчанської сільської ради Хустської ТГ; 

1.15 Росоха Івану Івановичу(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків-2430814551)  мешканцю  с.Іза, вул.Незалежна, №57 та Росоха Мирославу 

Івановичу(реєстраційний номер облікової картки платника податків-2309423951)  

мешканцю  с.Іза, вул.К.Галаса, №12 на земельну ділянку загальною площею 

0.2000 га.  з  кадастровим  номером  2125383600:02:008:0362 в ур. “Хутар” для  

ведення особистого селянського господарства на території Ізянської сільської 

ради Хустської ТГ; 

1.16 Кемінь Марії Дмитрівні(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків-2028803669)  мешканці  с.Іза, вул.Незалежна, №91 на земельні ділянки 

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

кадастровим  номером  2125383600:02:008:0305 в ур. “Бартуша”; земельна ділянка 

площею 0,2400га  з  кадастровим  номером  2125383600:02:006:0324 в ур. “ За 

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

2125383600:02:006:0325 ур. “Біла млака” та земельна ділянка площею 0,0400га  з  

кадастровим  номером  2125383600:02:005:0433 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 
 


