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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                     ПОЗАЧЕРГОВА   СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 3169 
 

30.11.2020 м. Хуст 
 

Про надання дозволу на розробку 

технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) зі 
зміною координат, без зміни 

конфігурації та площі в м. Хуст, 

вул. Заводська, 1 А, громадянину 

Сеньо Віталію Йосиповичу 
 
 

Розглянувши клопотання гр. Сеньо В.Й. за вх. №С-2456/02-27 від 

18.11.2020, стосовно отримання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) зі зміною координат, без зміни конфігурації та площі, 
враховуючи договори оренди земельних ділянок №0403 від 29.04.2020, №0404 

від 21.05.2019 та №0405 від 21.05.2019, викопіювання із чергового кадастрового 

плану із зазначенням факту розбіжностей на земельні ділянки, керуючись ст. ст. 
12, 92, 107 Земельного Кодексу України, ст.ст. 14 та 144 Конституції України, 

ст. 50, 55 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», враховуючи висновок постійної 
депутатської комісії з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища, п. 34, п. 1, ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія Хустської міської ради 

 

                                                             ВИРІШИЛА:  

 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) зі 
зміною координат, без зміни конфігурації та площі, площею: земельна ділянка 
№1 – 0,0112 га (кадастровий номер 2110800000:01:075:0030), земельна ділянка 
№2 – 0,0112 га (кадастровий номер 2110800000:01:075:0032), земельна ділянка 
№3 – 0,0081 га (кадастровий номер 2110800000:01:075:0031), в м. Хуст, вул. 

Заводська, 1 А, Сеньо Віталію Йосиповичу, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2432622078, для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови (категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови), зміненої у зв’язку з наявністю розбіжностей між 

даними чергового кадастрового плану та фактичним місцем розташування 

земельної ділянки. 



2. Зобов’язати землекористувача зазначеного в пункті 1 даного рішення, у 

місячний термін укласти договір на проведення робіт по розробці 
вищезазначеної документації з ліцензованою (сертифікованою) проектною 

організацією. 

3. Розроблена в установленому законом порядку вищезазначена 
документація підлягає затвердженню сесією Хустської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 


