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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                   Х  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 3034 
 

31.08.2020 м. Хуст 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачі у 

власність громадянину Калинич В.В. 

 

Розглянувши заяву громадянина Калинич В.Ю. за вх. №К-1708 від 

19.08.2020, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, для ведення особистого селянського господарства, проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, погоджений у відповідності до чинного 

законодавства, Витяг із Державного земельного кадастру, затверджену 

містобудівну документацію (детальний план території, план зонування м. Хуст, 

с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне Хустської міської ради Закарпатської області), 

враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань землекористування 

та охорони навколишнього середовища, керуючись ст. 12, 40, 98-102, 118, 120, 

186 Земельного Кодексу України, ст. 50 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», керуючись інтересами територіальної громади, сесія 

Хустської міської ради 

                                                            ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Калинич Василю Юрійовичу, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 3067912310, на земельну ділянку площею 0,0701 га, кадастровий 

номер – 2110800000:03:001:0269, с. Чертіж, вул. Ставкова, б/н, для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Встановити сервітут на право проходу та проїзду на велосипеді 

(код 07.01.) площею 0,0074 га на земельну ділянку з кадастровим номером – 

2110800000:03:001:0269,площею 0,0701 га. 

3. Громадянину Калинич Василю Юрійовичу  передати у власність земельну 

ділянку. 

4. Вказати громадянину Калинич В.Ю., що приступати до використання 

земельної ділянкидо встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання 

документа, що посвідчує право на неї та державної реєстрації, забороняється. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища та 

відділ земельних ресурсів Хустської міської ради. 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 


