
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                 ІІІ   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 952 
 

     16.09.2022 м. Хуст 

 
Про погодження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в с. Рокосово, вул. Макаренка, 

13, громадянці Буковецька В.Ф. та громадянці 

Буковецька В.М. без підпису із суміжними 

землекористувачами гр. Палчей Ю.Ю. та гр. 

Буковецька-Маркович Л.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Буковецька В.Ф. та гр. Буковецька В.М. за вх. №Б-

28/02-27с від 21.01.2022 про погодження технічної документації із землеустрою 

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

без підпису із суміжними землекористувачами та лист №86/02-23 від 11.05.2022р. 

Рокосівського старостинського округу за вх.№Б-198/02-27с від 13.05.2022р., 

враховуючи технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розроблену ФОП 

Деяк Н.В. (договір №13 від 20.01.2022року), витяг  індексний №285309847 з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності реєстраційний №2093526321253, номер запису про право 

власності:45105780 та витяг  індексний №285310896 з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності реєстраційний 

№2093526321253, номер запису про право власності:45105937, 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», 

Хустська міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Буковецькій 

Вірі Федорівні, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

2347303927 та гр. Буковецькій Вікторії Михайлівні, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 3899402207 , площею 0,2090 га, в 

с.Рокосово, вул. Макаренка, 13, для будівництва та обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), без підпису із 

суміжними землекористувачами гр. Палчей Ю.Ю. та гр. Буковецька-Маркович 

Л.М.   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища.  

 

 

       Міський голова              Володимир КАЩУК 

 


