
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                  VІ   СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ №  765 

10.11.2017 м. Хуст 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

м. Хуст, по вул. Карпатської Січі, 53 А, 

громадянам – співвласникам: Борис А. С. 

та Борис А. А. 
 

Розглянувши: заяву співвласників нерухомого майна громадян: Борис А. С. та 

Борис А. А. за №633/02-27 від 03.04.2017, щодо затвердження проекту 

землеустрою та оформлення права користування земельною ділянкою; проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки; враховуючи рішення №161 VI 

сесії Хустської міської ради VІ скликання від 04.02.2011 «Про надання дозволу на 

розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

вул. Карпатської Січі, 53 «А» на умовах оренди», заяви-згоди на оплату авансового 

внеску в рахунок ціни викупу земельної ділянки за №Б-1555/02-27 від 30.10.2017 та 

№Б-11564/02-27 від 02.11.2017 висновок постійної депутатської комісії з питань 

землекористування та охорони навколишнього середовища, керуючись ст. 144 

Конституції України, пп. 34 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“, ст.ст. 12, 93, 123, 127, 128 Земельного кодексу України, 

сесія міської ради 

в и р і ш и л а :  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1235 га з кадастровим номером – 2110800000:01:010:0074, в м. Хуст, по 

вул. Карпатської Січі, 53 А, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(категорія – землі житлової та громадської забудови). 

2. Нати дозвіл виконавчому комітету Хустської міської ради на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером – 

2110800000:01:010:0074, площею 0,1235 га, в м. Хуст по вул. Карпатської Січі, 

53 А, для подальшого продажу у власність громадянам – співвласникам: Борис 

Андрію Степановичу, податковий номер – 1605300939, та Борис Андрію 

Андрійовичу, податковий номер – 2557501716 для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (категорія – землі житлової та громадської забудови). 

3. Зобов’язати землекористувачів зазначених в п. 2 даного рішення, в місячний 

термін укласти з Хустською міською радою договір про оплату авансового внеску 

в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В. КАЩУК 

 


