
 

  УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                 Х  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 2015 
 
 

26.06.2020 м. Хуст 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється, в м. Хуст, 

вул. Небесної Сотні, б/н громадянину 

Довганич Василю Івановичу 

 

Розглянувши заяву гр. Довганич В.І., зареєстровану адміністратором 

дозвільного центру Хустської міської ради за №42218 від 05.06.2020, про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 

призначення якої змінюється, із земель для ведення особистого селянського 

господарства на землі для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, 

враховуючи Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності, індексний №180223098 від 09.09.2020, нотаріальну 

заяву гр. Довганич В.І. про зміну цільового призначення земельної ділянки №4158 

від 13.09.2019, посвідчену приватним нотаріусом Хустського районного 

нотаріального округу Гелеван С.І., висновок постійної депутатської комісії з 

питань землекористування та охорони навколишнього середовища, керуючись ст. 

144 Конституції України, ст. 50 Закону України «Про Землеустрій», ст.ст. 12, 20, 

51, 186-1 Земельного Кодексу України, пп. 34 п.1 ст. 26, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія Хустської міської ради 

 

                                                              ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється, із земель для ведення особистого 

селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, громадянину Довганич Василю Івановичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 2060603831, на земельну ділянку площею 

0,1341 га, кадастровий номер –2110800000:01:027:0138, м. Хуст, вул. Небесної 

Сотні, б/н. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, наданої у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно з КВЦПЗ – 01.03) на 

землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно з КВЦПЗ – 

03.07), громадянину Довганич Василю Івановичу, на земельну ділянку площею 

0,1341 га, кадастровий номер – 2110800000:01: 027:0138, м. Хуст, вул. Небесної 

Сотні, б/н. 



3. Затвердити розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва, 

спричинених вилученням сільськогосподарських угідь на земельну ділянку 

кадастровий номер 2110800000:01:027:0138, площею 0,1341 га в м. Хуст, вул. 

Небесної Сотні,б/н для будівництва та обслуговування будівель торгівлі у сумі 

7 763 грн.40 коп; 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 
  


