
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА

                   VIII  СЕСІЯ   VII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  № 1076

27.07.2018                           м. Хуст 

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність громадянам 

        Розглянувши заяви  громадян,  керуючись ст.ст.12,  33,  40,  116,  118,  120
Земельного  Кодексу  України,  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  деяких
законодавчих  актів  щодо  розмежування  земель  державної  та  комунальної
власності»,  ст.  50  Закону  України  „Про  землеустрій”,  Закону  України  «Про
регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 14 та 144 Конституції України, пп. 34
п.1 ст. 26, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та враховуючи
висновок постійної  депутатської  комісії  з  питань землекористування та охорони
навколишнього середовища, сесія міської ради 

в и р і ш и л а :
1.  Надати  дозвіл  на  розробку  проектів  землеустрою  щодо  відведення

земельних ділянок у власність наступним громадянам:
1.1.  Коцан Йосипу  Михайловичу,  (ідентифікаційний  код  2554301959)

мешканцю м. Хуст, вул. Небесної Сотні, 108 на земельну ділянку площею 0,0587 га
в  м.  Хуст  по  вул. Небесної  Сотні,  108 для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.2.  Довганич Василю  Івановичу,  (ідентифікаційний  код  2060603831)
мешканцю м. Хуст, вул.  Довбуша, 5 на земельну ділянку площею 0,1341 га в м.
Хуст  по  вул.  Небесної  Сотні,  б/н для  ведення  особистого  селянського
господарства;

1.3. Король Наталії Юріївні, (ідентифікаційний код 2593329604) мешканці с.
Чертіж,  вул.  Ділова,  5 на  земельну  ділянку  площею  0,1000  га  в  с.  Чертіж  по
вул. Ділова,  5 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.4.  Дубровка Мирославу  Івановичу  (ідентифікаційний  код  2757817014)
мешканцю м. Хуст, вул. Гренджі Донського, 1 на земельну ділянку площею 0,0483
га  в  м.  Хуст  по  вул.  Марка  Вовчка,  б/н для  ведення  особистого  селянського
господарства.

2. Проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений у
відповідності  до  чинного  законодавства  подати  на  затвердження  чергової  сесії
Хустської міської ради для передачі у власність земельної ділянки.

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

СЕКРЕТАР  РАДИ                      В. ЕРФАН




