
 
 УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 VI  СЕСІЯ   VII   СКЛИКАННЯ 

 
РІШЕННЯ № 823 

 

14.12. 2017   м. Хуст 
 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. 

Коцюбинського, 34 для передачі в оренду 

гр. Семенову Ю.М. 
 

 Розглянувши заяву громадянина Семенова Ю.М. за №С-1594/02-27 від 

08.11.2017 року про затвердження технічної документації та передачі в оренду 

земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

номер НВ-2101216562016 від 27.01.2016, документ ,що посвідчує право власності 

на житловий будинок, керуючись ст. 12, 40, 122,123, 186 Земельного Кодексу 

України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. 144 Конституції України, пп. 34 п.1, 

враховуючи Рішення №528 VІ сесії VII скликання від 24.02.2017 р. «Про 

затвердження Плану зонування території м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне 

Хустської міської ради Закарпатської області» та висновок постійної депутатської 

комісії з питань землекористування та охорони навколишнього середовища, ст. 26, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись інтересами 

територіальної громади, сесія міської ради  
 

в и р і ш и л а :  
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0652 га, 

кадастровий №2110800000:01:028:0149 в м. Хуст по вул. Коцюбинського, 34 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) - Семенову Юрію Миколайовичу, мешканцю с. 

Мясніково, вул. Соснова, 7, Лухського району, Іванівської області, Російської 

Федерації . 

2. Надати  в оренду терміном на 5 (п’ять) років, земельну ділянку площею 

0,0652 га по вул. Коцюбинського,34, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 3. Зобов’язати землекористувача зазначеного в пункті 1 рішення укласти з 

Хустською міською радою договір оренди землі та провести його державну 

реєстрацію. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

 

СЕКРЕТАР  РАДИ В. ЕРФАН 



 


