
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                     І  СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 264 
 

31.05.2021 м. Хуст 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в 

м. Хуст, вул. 900-річчя Хуста, б/н, 

громадянину Запольському Є.О. 

 

Розглянувши заяву громадянина Запольського Є.О., зареєстровану 

адміністратором центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Хустської міської ради №96207від 09.04.2021, про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкиприватної власності, 

яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

реєстраційним номером об’єкта майна: 2183478621108,цільове призначення 

якої змінюється,із земель для будівництва індивідуальних гаражівна землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновок відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Хустської міської ради, нотаріальну заяву 

гр. Запольського Є.О. про зміну цільового призначення земельної ділянки, 

посвідчену приватним нотаріусом Хустського районного нотаріального округу 

Закарпатської області – Чіжмарь С.І. за №1473 від 09.03.2021 року, висновок 

постійної депутатської комісії з питань землекористування та охорони 

навколишнього середовища, керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 50 

Закону України «Про Землеустрій», ст.ст. 12, 20, 51, 186-1 Земельного Кодексу 

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

Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянкиплощею 0,0056 га, кадастровий номер –2110800000:01:010:0099, (м. 

Хуст, вул. 900-річчя Хуста, б/н), цільове призначення якої змінюється, із земель 

для будівництва індивідуальних гаражів на землі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), громадянину Запольському Євгенію Олександровичу, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2625018458. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, наданої у власністьдля 

будівництва індивідуальних гаражів(код згідно з КВЦПЗ – 02.05.)для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (код згідно з КВЦПЗ – 02.01.), площею 0,0056 га, 
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кадастровий номер – 2110800000:01:010:0099 (м. Хуст, вул. 900-річчя Хуста, 

б/н), громадянину Запольському Євгенію Олександровичу, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків – 2625018458. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 


