
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

        ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЄКТ  

РІШЕННЯ № 
 

2022 м. Хуст 
 

Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) 
РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-

УСПЕНСЬКОГО ХРАМУ С.ІЗА 

 

Розглянувши заяву РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО ХРАМУ С.ІЗА за №161529 

від 22.12.2021, стосовно встановлення меж земельних ділянок в натурі , згідно 

Державного акту на право постійного користування серії І-ЗК №000625, 

зареєстрованого в Книзі державних актів на право постійного користування 
землею за №453 від 27.03.2002, для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій в с. Іза, вул. Учительська, №29 та с. Іза , 

вул. Вакарова, б/н, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань 
землекористування та охорони навколишнього середовища, керуючись ст.ст. 14 та 
144 Конституції України; ст. 55 Закону України «Про землеустрій»; Закон 

України «Про регулювання містобудівної діяльності»; ст. ст. 12, 92, 123 

Земельного Кодексу України, п. 34, п. 1, ст. 26, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Хустська міська рада    

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), а 
саме: 

1.1 Земельну ділянку площею 0,4945 га, в с. Іза, вул. Учительська,29 , 

РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-

УСПЕНСЬКОГО ХРАМУ С.ІЗА, для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій (категорія – землі житлової та громадської 
забудови); 

1.2 Земельну ділянку площею 0,1547 га, в с. Іза, вул. Вакарова, б/н , 

РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-

УСПЕНСЬКОГО ХРАМУ С.ІЗА, для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій (категорія – землі житлової та громадської 
забудови); 



2. Уповноваженій особі РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО ХРАМУ С.ІЗА укласти 

договір на проведення робіт по розробці вищезазначеної документації з 
ліцензованою (сертифікованою) проектною організацією. 

3. Розроблена в установленому законом порядку вищезазначена документація 
підлягає затвердженню сесією Хустської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 
 

 

Міський голова                                                                         Володимир КАЩУК  
 


