
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

           ПОЗАЧЕРГОВА    СЕСІЯ VIII   СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 831 
 

16.02.2022 м. Хуст 

 

Про  прийняття у комунальну 

власність земельних ділянок 

 

 Розглянувши заяву Фермерського господарства “Сімейне фермерське 

господарство” “Ріверсеіл” за вхідним №Р-937/02-27с від 30.12.2021р та 

Фермерського господарства “Сімейне фермерське господарство” “Коптар” за 

вхідним №Ш-1686/02-27та №Ш-936/02-27с про прийняття у комунальну 

власність земельних ділянок  у відповідності до ст. 12, 116, 118, 121, 122, 125, 

126 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій» , беручи 

до уваги висновок постійної депутатської комісії з питань землекористування 

та охорони навколишнього середовища, Хустська  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
      1. Передати в комунальну власність Хустській міській раді юридична 

адреса: м. Хуст, вул.900-річчя Хуста, №27 земельні ділянки, а саме: 

           1.1 земельну ділянку кадастровий номер 2125383600:02:003:0144 площею 

0,5202 га для ведення фермерського господарства, яка розташована за межами 

населеного пункту, урочище Горби, на території Ізянської сільської ради, 

Хустського району Закарпатської області; 

          1.2 земельну ділянку кадастровий номер 2125383600:02:003:0146 площею 

0,8000 га для ведення фермерського господарства, яка розташована за межами 

населеного пункту, урочище Горби, на території Ізянської сільської ради, 

Хустського району Закарпатської області; 

          1.3 земельну ділянку кадастровий номер 2125383600:02:003:0145 площею 

0,8000 га для ведення фермерського господарства, яка розташована за межами 

населеного пункту, урочище Горби, на території Ізянської сільської ради, 

Хустського району Закарпатської області; 

         1.4 земельну ділянку кадастровий номер 2125383600:02:003:0117 площею 

0,0475 га для ведення фермерського господарства, яка розташована за межами 

населеного пункту, урочище Горби, на території Ізянської сільської ради, 

Хустського району Закарпатської області; 



1.5 земельну ділянку кадастровий номер 2125383600:02:003:0005 площею 

5,1200 га для ведення фермерського господарства, яка розташована за межами 

населеного пункту, урочище Горби, на території Ізянської сільської ради, 

Хустського району Закарпатської області. 

  2. Хустській міській раді оформити право комунальної власності 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень». 

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

 

 

Міський голова       Володимир КАЩУК 
 


