
 УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

     ІХ   СЕСІЯ       VII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1405

10.05.2019                                                                                                           м. Хуст 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється, для розміщення та 
експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, в м. 
Хуст, біля об’їзної дороги, гр. Бабич А.М.

Розглянувши заяву гр.  Бабич Анатолія Михайловича  (ідентифікаційний номер
3054313678),  мешканця с. Золотарево, вул.  Підосуйна, 32 за вх. №Б-554/02-27 від
07.03.2019 про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється,  із земель для ведення особистого
селянського  господарства  на  землі  для  розміщення  та  експлуатації  об’єктів
дорожнього  сервісу,  враховуючи  заяву  гр.  Бабич А.М.  про  зміну  цільового
призначення  земельної  ділянки  №70  від  10.01.2019,  посвідченої  приватним
нотаріусом Гелеван С.І.,  витяг з  Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно  про  реєстрацію  права  власності,  індексний  №129646390  від  04.07.2018,
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої
змінюється, земельна ділянка площею 0,4000 га, для розміщення та експлуатації
об’єктів дорожнього сервісу в м. Хуст, біля об’їзної дороги та висновок постійної
депутатської  комісії  з  питань  землекористування  та  охорони  навколишнього
середовища,  керуючись  ст.ст.  20,  80,  81,  121,  126,  186-1  Земельного  Кодексу
України, пп. 34 п.1 ст. 26, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Закон  України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  щодо
розмежування земель державної та комунальної власності», Закон України «Про
регулювання містобудівної діяльності», 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  розміщення  та  експлуатації  об’єктів
дорожнього  сервісу  гр.  Бабич Анатолію  Михайловичу  (ідентифікаційний  номер
3054313678),  мешканцю  с.  Золотарево,  вул.  Підосуйна,  32,  земельна  ділянка
площею 0,4000 га, кадастровий №2110800000:01:068:0033, в м. Хуст, біля об’їзної
дороги.

2.  Змінити  цільове  призначення  земельної  ділянки,  наданої  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  на  землі  для  розміщення  та
експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (код згідно з КВЦПЗ – 12.11) гр.  Бабич
Анатолію  Михайловичу  на  земельну  ділянку  площею  0,4000  га,  кадастровий
№2110800000:01:068:0033, в м. Хуст, біля об’їзної дороги.



3.  Затвердити  розрахунок  втрат  сільськогосподарського  виробництва  в  сумі
27292 грн. 25 коп. (двадцять сім тисяч двісті дев’яносто два грн. двадцять п’ять
коп.) у зв’язку із зміною цільового призначення земельної ділянки площею 4000
кв.м. Бабич Анатолія Михайловича.

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                   В. КАЩУК


