
 УКРАЇНА
 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ІХ  СЕСІЯ      VII   СКЛИКАННЯ
                                                                                                      

РІШЕННЯ № 1535

11.07.2019  м. Хуст

Про затвердження технічних документацій
із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в
натурі (на місцевості) зі зміною координат та
конфігурації,  без  зміни  площі,  а  також  зі
зміною координат, конфігурації та площі 
Бучок В.А. та Петранич О.Й.

Розглянувши заяви громадян Бучок В.А. за №№444 та 445 від 03.07.2019 та
Петранич О.Й.  за  №№442  та  443  від  03.07.2019  про  затвердження  технічних
документацій  із  землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) зі зміною координат та конфігурації, без зміни
площі  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель  і  споруд  (присадибної  ділянки),  а  також  зі  зміною  координат,
конфігурації  та  площі  для  ведення  особистого  селянського  господарства;
матеріали  технічної  документації,  погоджені  відповідними  службами;
враховуючи  Державний  акт  на  право  власності  на  земельну  ділянку  серії  ЗК
№051455 від 24.02.2006; Державний акт на право власності на земельну ділянку
серії ЯЗ №263600 від 27.03.2009; Державний акт на право власності на земельну
ділянку серії ЗК №011588 від 24.02.2006; Державний акт на право власності на
земельну  ділянку  серії  ЯЗ  №263601  від  27.03.2009;  викопіювання  з  чергових
кадастрових  планів  із  встановленням факту розбіжностей  на  земельні  ділянки;
висновок постійної депутатської комісії з питань землекористування та охорони
навколишнього  середовища,  керуючись ст.ст.  12,  186  Земельного  Кодексу
України,  ст.  55  Закону  України  «Про  землеустрій»,  Законом  України  «Про
регулювання містобудівної діяльності», ст. 144 Конституції України, пп. 34 п.1 ст.
26,  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні,  інтересами
територіальної громади, 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) зі зміною координат
та  конфігурації,  без  зміни  площі  Бучок Валентині  Антонівні,  реєстраційний
номер облікової картки платника податків –  2637921876, на земельну ділянку
площею  0,0976  га,  кадастровий  номер  2110800000:01:013:0034,  в  м.  Хуст  по
вул. Львівська,  18,  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,



господарських  будівель  і  споруд  (присадибної  ділянки),  зміненої  у  зв’язку  з
наявністю розбіжностей між даними чергового кадастрового плану та фактичним
місцем розташування і конфігурацією земельної ділянки. 

2.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  зі  зміною
координат,  конфігурації  та  площі  Бучок Валентині  Антонівні,  реєстраційний
номер облікової картки платника податків –  2637921876, на земельну ділянку
площею  0,0573  га,  кадастровий  номер  2110800000:01:013:0058,  в  м.  Хуст  по
вул. Львівська, 18, для ведення особистого селянського господарства, зміненої у
зв’язку з наявністю розбіжностей між даними чергового кадастрового плану та
фактичним місцем розташування і конфігурацією земельної ділянки із існуючої
площі 0,0611 га.

3.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) зі зміною координат
та  конфігурації,  без  зміни  площі  Петранич Ользі  Йосипівні,  реєстраційний
номер облікової  картки  платника  податків  –  2307304264,  на  земельну  ділянку
площею  0,1000  га,  кадастровий  номер  2110800000:01:013:0096,  в  м.  Хуст  по
вул. Львівська,  22,  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд  (присадибної  ділянки),  зміненої  у  зв’язку  з
наявністю розбіжностей між даними чергового кадастрового плану та фактичним
місцем розташування і конфігурацією земельної ділянки. 

4.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  зі  зміною
координат,  конфігурації  та  площі  Петранич Ользі  Йосипівні,  реєстраційний
номер облікової картки платника податків –  2307304264, на земельну ділянку
площею  0,1653  га,  кадастровий  номер  2110800000:01:013:0097,  в  м.  Хуст  по
вул. Львівська, 22, для ведення особистого селянського господарства, зміненої у
зв’язку з наявністю розбіжностей між даними чергового кадастрового плану та
фактичним місцем розташування і конфігурацією земельної ділянки із існуючої
площі 0,1695 га. 

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В. КАЩУК


