
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                     ІІІ    СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 1067 
 

29.11.2022 м. Хуст 
 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із зміною координат 

та конфігурації без зміни площі земельної 

ділянки в м. Хуст, вул. 900-річчя Хуста, 

№3/3 та вул. 900-річчя Хуста, №3/4, 

громадянці Ряска О.І. 
 

Розглянувши заяву гр. Ряска Оксани Іванівни за вх. №Р-643/02-27 від 

21.07.2022 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

зміною координат та конфігурації без зміни площі, враховуючи технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із зміною координат та конфігурації без зміни 

площі розроблену ФОП Деяк Н.В. (договір №638 від 31.12.2021року), витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності серія НАР №461291 індексний номер 1744637, номер запису про право 

власності:4588643 від 06.02.2014року та державний акт на право власності на 

земельну ділянку серія ЯЗ №15206 реєстраційний №2110800000:01:09:711:00066 
від 12 лютого 2009 року, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)із зміною 

координат та конфігурації без зміни площі, гр. Ряска Оксані Іванівні, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2096317063, площею 
0,0137 га, кадастровий №2110800000:01:010:0050 в м. Хуст, вул. 900-річчя 

Хуста, №3/4, для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських 

будівель і споруд. 



2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)із зміною 

координат та конфігурації без зміни площі, гр. Ряска Оксані Іванівні, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2096317063, площею 
0,0091 га, кадастровий №2110800000:01:010:0014 в м. Хуст, вул. 900-річчя 

Хуста, №3/3, для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових 

установ;   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища.  

 

 
Міський голова            Володимир КАЩУК 

 


