
Не удается отобразить 
связанный рисунок. 
Возможно, этот  файл был 
перемещен, 
переименован или  
удален. Убедитесь, что 
ссылка указывает  на 
правильный файл и 

верное размещение.

 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                     ПОЗАЧЕРГОВА   СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 3164 
 

30.11.2020 м. Хуст 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
зі зміною координат та конфігурації, без зміни 

площі, громадянці Двуйло Г.А. 
 

Розглянувши заяву громадянки Двуйло Г.А. за вх.№Д-2284 від 09.10.2020, 

про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) зі зміною координат 

та конфігурації, без зміни площі, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка); матеріали 

технічної документації, погоджені відповідними службами, враховуючи Витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності, реєстраційний номер 1963576121108 від 24.03.2020, викопіювання з 

чергового кадастрового плану із встановленням факту розбіжностей на земельну 

ділянку, 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», сесія 

Хустської міської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) зі зміною координат 

та конфігурації, без зміни площі, громадянці Двуйло Ганні Анатоліївні, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3036416689, на 

земельну ділянку площею 0,0596 га, кадастровий номер – 

2110800000:01:027:0046, (м. Хуст, вул. Вайди, 24), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка), зміненої у зв’язку з наявністю розбіжностей між даними 

чергового кадастрового плану та фактичним місцем розташування і 

конфігурацією земельної ділянки. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища.  

Міський голова Володимир КАЩУК 

 


