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РІШЕННЯ  № 1074

27.07.2018 м. Хуст

Про   затвердження   технічної
документації   із   землеустрою   щодо
встановлення   (відновлення)   меж
земельної   ділянки   в   натурі   (на
місцевості)   в   м. Хуст,
вул. Слов`янська, 2Л,   громадянці
Стасюк Г.А.

Розглянувши заяву  Стасюк Г.А. зареєстровану адміністратором дозвільного
центру  Хустської  міської  ради  за  №278  від  20.06.2018,  про  затвердження
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  під  об’єктом  нерухомого  майна  з
реєстраційним номером: 186200321108 (договір дарування реєстраційний № 1285
від  19.10.2013,  виданий  приватним  нотаріусом  Хустського  районого
нотаріального округу Закарпатської області Якоб Н.І.) та заяву-згоду на оплату
авансового внеску в рахунок ціни викупу земельної ділянки №С-1083/02-27 від
20.06.2018,  враховуючи  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,  120,  123,  124,  141,  142  Земельного
кодексу України, 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)  в  м. Хуст,
вул. Слов`янська, 2Л,  площею  0,0061 га  з  кадастровим  номером  –
2110800000:01:005:0164,  для будівництва і  обслуговування  житлового будинку,
господарських будівель і споруд (категорія земель – землі громадської забудови).

2.  Надати  в  оренду  терміном  на  5 (п’ять)  років,  земельну  ділянку  з
кадастровим  номером  –  2110800000:01:005:0164,  площею  0,0061 га,  в  м. Хуст,
вул. Слов`янська, 2Л, громадянці Стасюк Ганні Андріївні, реєстраційний номер
облікової  картки  платника  податків  –  3328002043,  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (категорія
земель – землі громадської забудови).

3. Нати дозвіл виконавчому комітету Хустської міської ради на проведення
експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  з  кадастровим  номером  –



2110800000:01:005:0164, площею 0,0061 га,  в м. Хуст,  вул. Слов`янська, 2Л, для
подальшого  продажу  у  власність  громадянину  Стасюк  Ганні  Андріївні,
реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків  –  3328002043,  для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (категорія земель – землі громадської забудови).

4.  Зобов’язати  землекористувача  зазначеного  в  пункті  2  даного  рішення
укласти з Хустською міською радою:

4.1. Договір оренди земельної ділянки та провести їх державну реєстрацію.
4.2. Договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної

ділянки.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища.
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