
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                              VІ  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ №  781 
 

10.11.2017 м. Хуст 

 
Про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу 

існуючого землекористування в м. Хуст по 

вул. Львівська, 19 

 

Розглянувши заяву співвласників нерухомого майна громадян: Бокоч В.В., 

Бордей П.О., Воробець Т.Г. за вх. №Б-1547/02-27 від 26.10.2017; враховуючи 

рішення № 962 VІ сесії Хустської міської ради VІІ скликання від 22.09.2017 «Про 

надання в оренду земельної ділянки без зміни її меж та цільового призначення в 

м. Хуст, по вул. Львівська, 19, співвласникам нерухомого майна громадянам: Бокоч 

В. В., Бордей П.О., Воробець Т.Г.»; договір оренди земельної ділянки 

зареєстрований у Хустській міській раді за №0601 від 29.09.2017, керуючись ст. ст. 

12, 93, 120, 123, 124, 151 Земельного Кодексу України, ст.ст. 14 та 144 Конституції 

України, п. 34, п. 1, ст. 26, Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні ”, ст. 50-51 Закону України „ Про землеустрій ”, враховуючи висновок 

постійної депутатської комісії з питань землекористування та охорони 

навколишнього середовища, сесія міської ради 

 

в и р і ш и л а :  

 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки з кадастровим номером – 2110800000:01:004:0112, площею 

0,1281 га, в орієнтовних долях №1– 0,1237 га, №2 – 0,0044, в м. Хуст, вул. Львівська, 

19, співвласникам нерухомого майна – Бокоч Василю Васильовичу, податковий 

номер – 3306211452, Бордей Павлу Олександровичу, податковий номер – 

3023300093, Воробець Тарасу Генадієвичу, податковий номер – 2863006417, без 

зміни цільового призначення. 

2. Зобов’язати громадянина зазначеного в п 1 даного рішення, у місячний 

термін заключити договір на проведення робіт по розробці технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки з ліцензованою 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  В. КАЩУК 

 


