
 
 УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

I   СЕСІЯ    VIII  СКЛИКАННЯ 
 

                                                                                                                                                    ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ №___ 
 

_______2021                                                                                                         м. Хуст  
  

Про погодження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)в м. Хуст по 

вул.Слов’янська, 69 

громадянціЧерних В.В. без підпису із 

суміжними землекористувачами 

Замалдіна М.М. та Палчей Г. 

 Розглянувши заяву гр. Черних Вікторії Василівни за вх. №Ч-2392/02-27 від 

23.10.2020 про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) без підпису із суміжними 

землекористувачами Замалдіна М.М. та Палчей Г., враховуючи Державний акт на право 

приватної власності на землю серії ІІІ-ЗК №010744 від 24.09.1997 р., виданий гр. 

Данилюк Ганні Іванівні, відкриту спадкову справу №18/2020 в приватного нотаріуса 

Хустського районного нотаріального округу Король О.Ю. (померла Данилюк Ганна 

Іванівна, спадкоємець – Черних Вікторія Василівна), відсутність правовстановлюючих 

документів за адресою м. Хуст, вул. Слов’янська, №71 та №73 згідно наданої Відділом у 

Хустському районі Головного Управління Держгеокадасту у Закарпатській області 

інформації за №18-7-0.29-883/113-20 на запит Управління з питань майна комунальної 

власності від 03.11.2020 р. за №173/10-07,акт комісії Виконавчого комітету Хустської 

міської ради від 23.04.2015 р. щодо перевірки фактів наведених в заяві гр. Замалдіної 

М.М. за вх. №З-585/02-27 від 26.03.2015 р.,висновок постійної депутатської комісії з 

питань землекористування та охорони навколишнього середовища, керуючись ст.ст. 12, 

40, 158, 159, 186 Земельного Кодексу України, ст. 144 Конституції України, пп. 34 п.1 ст. 

26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55 Закону України «Про 

Землеустрій», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», сесія міської 

ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодититехнічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Хуст по 

вул. Слов’янська, 69 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) громадянціЧерних Вікторії 
Василівні, реєстраційний номер облікової картки платника податків –2867921049, 

мешканці м. Хуст, вул. Слов’янська, 69  без підпису із суміжним землекористувачами 

Замалдіна М.М. та Палчей Г. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова  Володимир КАЩУК 

 


