
 УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

VIIІ   СЕСІЯ    VII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 955

18.05.2018                                                                                                             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. Духновича, 14, кв. 3

Розглянувши заяву  гр.  Густі Віктора  Васильовича  (ідентифікаційний номер
2593200813),  мешканця  м.  Хуст,  вул.  Духновича,  14,  кв.  2 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 заяву гр. Густі Віктора Васильовича про зміну цільового призначення
земельної  ділянки  №6115  від  10.08.2017,  посвідченої  приватним  нотаріусом
Чіжмарь  С.І.,  свідоцтво  про  право  на  нерухоме  майно  №6999  від  30.11.2006,
Державний  Акт  на  право  приватної  власності  на  землю,  серія  І-ЗК  №001006,
реєстраційний №5037 від 11.02.2002 та затверджену містобудівну документацію –
детальний план території в межах вулиць Карпатської Січі, Корятовича, Духновича
та  Толстого  у  м.  Хуст,  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.  Густі Віктору
Васильовичу (ідентифікаційний номер 2593200813), на земельну ділянку площею
0,0173 га кадастровий №2110800000:01:003:0075 в м. Хуст по вул. Духновича, 14,
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. Густі Віктору Васильовичу (ідентифікаційний номер 2593200813), на
земельну ділянку площею 0,0173 га кадастровий №2110800000:01:003:0075 в м.
Хуст по вул. Духновича, 14, кв. 3.

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА              В. КАЩУК


