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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                   І   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
 

2021 м. Хуст 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

площі, громадянці Шнеп Єві Василівні 
 

Розглянувши заяву громадянки Шнеп Є.В. за вх. №Ш-2229/02-27від 

05.10.2020, про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) зі 

зміною координат, конфігурації та зміни площі,для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка); матеріали технічної документації, погоджені відповідними 

службами, враховуючи зареєстровану земельну ділянку у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об’єкта майна: 

1848908521108, 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, конфігурації та зміни площі, громадянці Шнеп Єві Василівні, 
(паспорт серії ВР 172545, виданий Хустським МРВ УМВС України в 

Закарпатській області 20.10.2004), на земельну ділянку площею 0,0836 га, 

кадастровий номер – 2110800000:01:069:0005,(м. Хуст, вул. Крайня, 30), 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 

Бойко 


