
 УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                       VIII  СЕСІЯ     VII    СКЛИКАННЯ

                               РІШЕННЯ № 1046

27.06.2018                                                                                                               м. Хуст
 
Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки цільове призначення
якої  змінюється,  наданої  у  власність  для
будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки) на землі для будівництва та
обслуговування  інших  будівель  громадської
забудови  в  м.  Хуст  по  вул.  Львівська,  72,  кв.  3
Пилипець Сергію Івановичу

Розглянувши  заяву  гр.  Пилипець Сергія  Івановича  (ідентифікаційний  номер
3356700177), мешканця м. Ужгород, вул. Собранецька, 101 за вх. №П-1052/02-27 від
18.06.2018  про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки,  цільове призначення якої  змінюється,  із  земель наданих у власність для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки) на землі для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови, враховуючи свідоцтво про право на нерухоме майно №9527
від 24.12.2012, Державний Акт на право власності  на земельну ділянку, серія ЗК
№040567, реєстраційний №2110800000:01:06:0711:00299 від 12.07.2006 та висновок
постійної  депутатської  комісії  з  питань  землекористування  та  охорони
навколишнього середовища, керуючись ст.ст. 12, 20, 40, 186-1 Земельного Кодексу
України, ст. 144 Конституції України, пп. 34 п.1 ст. 26, Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні ”, ст.50 Закону України «Про Землеустрій», сесія міської
ради 

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити  проект  із  землеустрою  щодо  зміни  цільового  призначення
земельної  ділянки,  наданої  у  власність  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі для будівництва та
обслуговування  інших  будівель  громадської  забудови  гр.  Пилипець Сергію
Івановичу  (ідентифікаційний  номер  3356700177),  на  земельну  ділянку  площею
0,0120 га кадастровий №2110800000:01:014:0107 в м. Хуст по вул.  Львівська, 72,
кв.3.

2.  Змінити  цільове  призначення  земельної  ділянки,  наданої  у  власність  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд на землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови гр. Пилипець Сергію Івановичу (ідентифікаційний номер 3356700177), на



земельну ділянку площею 0,0120 га  кадастровий №2110800000:01:014:0107 в  м.
Хуст по вул. Львівська, 72, кв. 3.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                В. КАЩУК


