
 

УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ІІ   СЕСІЯ    VIII  СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ  № 520 

 

20.10.2021  м. Хуст 
 

Про внесення змін до рішення № 

1003 VІІІ сесії Хустської міської 
ради VIІ скликання від 18.05.2018 

 

В зв’язку з необхідністю внесення змін до рішення №1003 VІІІ сесії 

Хустської міської ради VІI скликання від 18.05.2018 «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

громадянам», а саме в зв’язку з виявленими змінами у детальному плані території 

та невідповідністю площі земельної ділянки, яка планується для передачі у 

власність; враховуючи заяву гр. Чернявець Г.В. за вх. №Ч-1229/02-27 від 

03.07.2020 про приведення у відповідність земельної ділянки з кадастровим 

№2110800000:01:069:0099 відповідно до детального плану та матеріали до неї; 

витяг з рішення IX сесії VIІ скликання Хустської міської ради №1787 від 

16.12.2019 «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність громадянам»; встановлення факту 

самовільного будівництва на частині земельної ділянки по вул. єпископа Івана 

Маргітича, 33 в м. Хуст; висновок постійної депутатської комісії з питань 

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

40 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», та пп. 

34 п.1 ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Хустська 

міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в п.1, пп. 1.382 рішення №1003 VІІІ сесії Хустської міської 

ради VІI скликання від 18.05.2018 «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам», 

виклавши його в новій редакції: 

 «Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Орос Валентині Миколаївні, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2906401423, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0585 га в м. Хуст, вул. єпископа Івана Маргітича, 35 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибної ділянки)». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

 

Міський голова      Володимир КАЩУК 
 


