
 УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                         ІХ    СЕСІЯ     VII    СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1413

10.05.2019                                                                                                          м. Хуст 
 
Про погодження технічної документації із
землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі  (на  місцевості)   в  м.  Хуст,  вул.
Львівська,  231 для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд
(присадибна  ділянка)  гр.  Бонь М.Й.  без
підпису  із  суміжним  землекористувачем
Кожуховою О.М.

Розглянувши заяву  Бонь Марії Йосипівни за вх. №Б-2179/02-27 від 29.11.2018
про погодження технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  без  підпису  із  суміжним
землекористувачем Кожуховою О.М., акт комісії Виконавчого комітету Хустської
міської ради від 25.02.2019 щодо перевірки фактів, наведених в заяві, враховуючи
свідоцтво про право на спадщину за заповітом зареєстрованого в реєстрі за №1503
від  14.05.1985  державним  нотаріусом  Васко  І.М.,  реєстраційне  посвідчення  за
реєстровим  №2978  від  16.05.1985  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 .  Затвердити акт комісії виконавчого комітету Хустської міської ради від
25.02.2019 щодо перевірки фактів, наведених у заяві гр.  Бонь Марії Йосипівни за
вх. № Б-2179/02-27 від 29.11.2018.

2. Погодити технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), земельна ділянка площею 0,0555 га в м.
Хуст  по  вул.  Львівська,  231 для будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку,  господарських будівель і  споруд (присадибної  ділянки) гр.  Бонь Марії
Йосипівні, ідентифікаційний номер 1338111181, мешканці м. Хуст, вул. Львівська,
231 без підпису із суміжним землекористувачем Кожуховою О.М.

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                 В. КАЩУК




