
 УКРАЇНА
 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ІХ   СЕСІЯ    VII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1682

24.10.2019  м. Хуст

Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
зі зміною конфігурації,без зміни площі по вул.
Івана  Франка,109  в  м.  Хуст  ТзОВ
«ХУСТФАРМ»  без  погодження  з  суміжними
землевласниками Дума Т.І. та Дума І.М.

Розглянувши  заяву  керівника  ТзОВ  «ХУСТФАРМ»  Кузьма  В.В.  за  вх.
№1959/02-16 від 18.10.2019, про погодження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул.  І.Франка,109  зі  зміною  конфігурації,  без  зміни  площі,  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, без підпису
із суміжними землекористувачами, технічну документацію, виготовлену фізичною
особою-підприємцем Сімакова О.В., юридична адреса: с. Іза, вул. О. Кабалюка №3,
Хустського  району,  Закарпатської  області,   договір  купівлі-продажу  земельної
ділянки  від  16.08.2019  року,  бланки  серії  ННХ  985939  посвідчений   приватним
нотаріусом  Хустського  районного  нотаріального  округу  Закарпатської  області  -
Чіжмарь С.І. та зареєстровано в реєстрі за №6656, враховуючи акт комісії Хустської
міської ради від 22.10.2019 року, 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 Хустської міської ради 
                           
                                                     ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  зі  зміною
конфігурації,  без зміни площі  ТОВ «ХУСТФАРМ»,  код ЄДРПОУ– 20463185, на
земельну ділянку площею 0,0845 га, кадастровий номер – 2110800000:01:038:0072,
яка знаходиться в м. Хуст,  вул. І.Франка,109, для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (код КВЦПЗ – В 02.01), без
підпису із суміжними землевласниками Дума Т.І. та Дума І.М..

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

Міський голова  Володимир КАЩУК


