
 УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                        VIII  СЕСІЯ      VII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1180

31.10.2018                                                                                                           м. Хуст 
 
Про затвердження проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки,  цільове
призначення якої змінюється, в м. Хуст по вул.
президента М.Грушевського,  46 гр.  Маригун
Юрію Юрійовичу

Розглянувши  заяву  гр.  Маригун Юрія  Юрійовича  (ідентифікаційний  номер
2747118677)  мешканця м. Хуст, вул.  президента М.Грушевського, 46 за №671 від
14.08.2018 про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки,  цільове  призначення  якої  змінюється,  із  земель  для  ведення  особистого
селянського господарства  на землі для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), враховуючи заяву
гр.  Маригун Ю.Ю. про зміну цільового призначення земельної ділянки №7949 від
31.10.2017,  посвідченої  приватним  нотаріусом  Чіжмарь  С.І.,  витяг  з  Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний
№101949414 від  30.10.2017,  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 відведення земельної ділянки, цільове
призначення  якої  змінюється,  із  земель  для  ведення  особистого  селянського
господарства  на  землі  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд гр.  Маригун Юрію Юрійовичу  (ідентифікаційний
номер  2747118677),  мешканцю м.  Хуст,  вул.  президента  М.Грушевського,  46,  на
земельну ділянку площею 0,1172 га,  кадастровий №2110800000:01:055:0048,  в  м.
Хуст по вул. президента М.Грушевського, 46.

2.  Змінити  цільове  призначення  земельної  ділянки,  наданої  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  на  землі  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр.  Маригун
Юрію  Юрійовичу  (ідентифікаційний  номер  2747118677),  на  земельну  ділянку
площею  0,1172  га,  кадастровий  №2110800000:01:055:0048,  в  м.  Хуст,  вул.
президента М.Грушевського, 46.

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                   В. КАЩУК




