
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА

                              VIII  СЕСІЯ   VII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  № 1141

20.09.2018                            м. Хуст 
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність громадянам 

        Розглянувши заяви громадян, мешканців м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж та с.
Зарічне,  які  звернулися  до  Хустської  міської  ради  щодо  надання  у  власність
земельних ділянок для будівництва індивідуального житла, керуючись ст.ст.12, 40,
118  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.  Варга Наталії  Володимирівні,  (ідентифікаційний  номер  2909303843)
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Івана  Франка,  121 на  земельну  ділянку  орієнтовною
площею 0,0630 га в м. Хуст, вул. Єднання , 34 для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.2.  Сташко Роберту  Федоровичу,  (ідентифікаційний  номер  3101701771)
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Жайворонкова,  буд.  46,  кв.  11 на  земельну  ділянку
орієнтовною площею 0,0630  га  в  м.  Хуст,  вул. Єднання,  48 для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.3.  Збоян Яні Миколаївні, (ідентифікаційний номер  2952905907) мешканці
м. Хуст, вул.Садова,14/1 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0900 га в м.
Хуст,  вул. Передова,  8 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.4.  Шеверя Вікторії  Володимирівні,  (ідентифікаційний номер  3349509186)
мешканці м. Хуст, вул.  Тичини, 18 «а» на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0648 га в м. Хуст, вул.  Золота ,  33 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);



1.5.  Янюк Василю Олександровичу,  (ідентифікаційний  номер  1746201791)
мешканцю м. Хуст,  вул.  Євгена Коновальця,  буд.  14,  кв.  1 на земельну ділянку
орієнтовною площею 0,0630 га в м. Хуст, вул. Барвінкова, 51 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки);

1.6. Бокоч Вікторії Іванівні, (ідентифікаційний номер 3153601443) мешканці
м. Хуст, вул. Рильського, 13 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0648 га в
м. Хуст, вул. Золота , 35 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.7. Якоб Вірі Вікторівні, (ідентифікаційний номер 3119009741) мешканці м.
Хуст,  вул.  Є.Маланюка,  буд.  7,  кв.  4 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0648 га в м. Хуст, вул. Золота, 37 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.8.  Довганич Віктору  Теодоровичу,  (ідентифікаційний номер  3203302578)
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Львівська,  166  «а» на  земельну  ділянку  орієнтовною
площею 0,0630 га в м. Хуст, вул. Єднання, 38 для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.9.  Ісаєвич Василю  Васильовичу,  (ідентифікаційний  номер  2511412477)
мешканцю м. Хуст, вул. Визволення, 17 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0648 га в м. Хуст, вул. Золота, 39 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.10.  Шуберт Миколі  Володимировичу,  (ідентифікаційний  номер
3468100371) мешканцю м. Хуст, вул. Садова, 35 на земельну ділянку орієнтовною
площею 0,0630 га в м. Хуст, вул. Єднання, 36 для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.11.  Ньорба Аллі  Михайлівні,  (ідентифікаційний  номер  3104808721)
мешканці м. Хуст, вул.  Львівська, 139 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0648 га в м. Хуст, вул. Золота , 41 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки).

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.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                  В. КАЩУК


