
 УКРАЇНА
 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

VIIІ   СЕСІЯ    VII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 959

18.05.2018  м. Хуст

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) 
та  передачу земельної ділянки в оренду

Розглянувши заяву громадянки Сорокіної Катерини Олександрівни за вх. №45
від  31.01.2018  про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості),  надані  матеріали,
керуючись ст. 12, 40, 120, 122, 124, 186 Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону
України  «Про  землеустрій», Законом  України  «Про  регулювання  містобудівної
діяльності»,  ст. 144  Конституції України,  пп. 34 п.1 ст. 26,  Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні», враховуючи  Рішення  №528  VІ  сесії  VII
скликання від 24.02.2017 р. «Про затвердження Плану зонування території м. Хуст,
с.  Кіреші,  с.  Чертіж,  с.  Зарічне Хустської  міської  ради Закарпатської  області»  та
висновок  постійної  депутатської  комісії  з  питань  землекористування  та  охорони
навколишнього  середовища,  керуючись  інтересами  територіальної  громади,  сесія
міської ради

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  земельну  ділянку
площею 0,0904 га,  кадастровий номер  2110800000:01:035:0087, в м. Хуст по вул.
Німецькій, 73 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибної ділянки).

2.  Надати в оренду земельну ділянку площею 0,0904 га,  кадастровий номер
2110800000:01:035:0087,  в  м.  Хуст  по  вул.  Німецькій,  73 Сорокіній Катерині
Олександрівні (ідентифікаційний  номер  2219829185) мешканці  Російської
Федерації,  м. Санкт-Петербург, Приморський район, вул. Оптиків, буд. 35, корпус
1, кв.  333 для будівництва і  обслуговування житлового будинку,  господарських
будівель і споруд (присадибної ділянки) терміном на 5 (п’ять) років.

3.  Зобов’язати  землекористувача  зазначеного  в  пункті  2  даного  рішення
укласти  з  Хустською  міською  радою  договір  оренди  землі  та  провести  його
державну реєстрацію.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію  з  питань  землекористування  та  охорони  навколишнього  середовища  та
відділ земельних ресурсів Хустської міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В.КАЩУК




