
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    ІІІ    СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЄКТ  

РІШЕННЯ № 
 

2022 м. Хуст 
 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в с.Іза, вул. Учительська, №29, та с. Іза, вул. 

Вакарова, б/н РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО ХРАМУ С.ІЗА 
 

Розглянувши: клопотання РЕЛІГІЙНІЙОЇ ГРОМАДИ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО ХРАМУ С.ІЗА за №245063 

від 10.11.2022, щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) , враховуючи державний акт на право 

постійного користування землею серія I-ЗК №000625 реєстраційний № 453 від 

27.03.2002 року, висновок постійної депутатської комісії з питань 

землекористування та охорони навколишнього середовища, керуючись ст.144 

Конституції України, ст.ст.12, 92, Земельного кодексу України, пп.34 п.1 ст.26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Хустська міська рада 

  

 ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), а саме: 
1.1. РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО ХРАМУ С.ІЗА, код ЄДРПОУ – 13585396 

на земельну ділянку площею 0,3398га з кадастровим номером – 

2125383600:01:003:0070, (с.Іза, вул. Учительська, №29), для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій; 
1.2. РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО ХРАМУ С.ІЗА, код ЄДРПОУ – 13585396 

на земельну ділянку площею 0,1547га з кадастровим номером – 

2125383600:01:002:0076, (с.Іза, вул. Вакарова, б/н), для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. 



2. Передати у постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО 

ХРАМУ С.ІЗА, код ЄДРПОУ – 13585396 земельні ділянки, а саме: 
2.1. Земельну ділянку площею 0,3398га з кадастровим номером – 

2125383600:01:003:0070, (с.Іза, вул. Учительська, №29), для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій; 
2.2. Земельну ділянку площею 0,1547га з кадастровим номером – 

2125383600:01:002:0076, (с.Іза, вул. Вакарова, б/н), для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. 
3. Власнику нерухомого майна зазначеному в пункті 2 даного рішення 

провести державну реєстрацію права користування земельною ділянкою. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

 

Міський голова  

  Володимир КАЩУК 
 


