
 УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ІХ   СЕСІЯ       VII  СКЛИКАННЯ
                                                                                                                                                   

РІШЕННЯ № 1342

22.02.2019                                                                                                             м. Хуст 

Про  погодження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)  в
м. Хуст, вул. Слов’янська, 22 для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і  споруд (присадибна
ділянка)  гр.  Гангур Х.Ф.,  Гангур В.І.,  Єріна
Н.І. та  Гангур Н.М. без підпису із суміжними
землекористувачами Тимко-Довганич Н.О. та
Тимко-Довганич В.В.

Розглянувши  заяву  співвласників  житлового  будинку  Гангур Христини
Федорівни,  Гангур Василя  Івановича,  Єріної Ніни  Іванівни  та  Гангур Надії
Миколаївни  за  вх.  №Г-2051/02-27  від  08.11.2018  про  погодження  технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) без підпису із суміжними землекористувачами Тимко-Довганич Н.О. та
Тимко-Довганич В.В., враховуючи  Договір  купівлі-продажу  від  15.10.1999,
реєстраційний №2598, Свідоцтво про право на спадщину за законом від 05.06.1996,
реєстраційний  №2742,  Витяг  про  державну  реєстрацію  прав  від  29.11.2012,
реєстраційний  №36474607  та  висновок  постійної  депутатської  комісії  з  питань
землекористування та охорони навколишнього середовища, керуючись ст.ст. 12, 40,
158, 159, 186 Земельного Кодексу України, ст. 144 Конституції України, пп. 34 п.1
ст.  26,  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.  55  Закону
України  «Про  Землеустрій»,  Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної
діяльності», сесія міської ради 

        в и р і ш и л а :

1.  Погодити  технічну документацію  із  землеустрою щодо встановлення  меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), земельна ділянка площею 0,0888 га в м.
Хуст по вул. Слов’янська, 22 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  (присадибної  ділянки)  співвласникам  житлового
будинку Гангур Христині Федорівні (ідентифікаційний номер 1732102606) мешканці
с.  Нанково,  496,  Гангур Василю  Іванович  (ідентифікаційний  номер  2659211277)
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Слов’янська,  буд.  22,  кв.  1,  Єріній Ніні  Іванівні
(ідентифікаційний номер  1172404006) мешканці м. Хуст, вул.  Слов’янська, буд. 22,
кв. 2 та Гангур Надії Миколаївні (ідентифікаційний номер 2773521089) мешканці м.



Хуст,  вул.  Довговича,  40 без  підпису  із  суміжними  землекористувачами  Тимко-
Довганич Н.О. та Тимко-Довганич В.В.. 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                    В. КАЩУК


