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Проект  

РІШЕННЯ  № 
________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,  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.  Ворон Марії  Михайлівні,  (ідентифікаційний  номер  1930503321)
мешканці  м.  Хуст,  вул.  О.Маркуша,  56  «М» на  земельну  ділянку  орієнтовною
площею  0,0200  га  в  м.  Хуст,  вул.  О.Маркуша,  56  «М» для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку та господарських споруд (присадибна ділянка);

1.2.  Кучковській Світлані  Василівні,  (ідентифікаційний номер  2187315506)
мешканці с. Кіреші, вул. Нарцисова, 12 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,1000  га  в  с.  Кіреші,  вул.  Нарцисова,  14 для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку та господарських споруд (присадибна ділянка);

1.3.  Лавринко Світлані  Антонівні,  (ідентифікаційний  номер  2231208964)
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Тургенєва,  3 на  земельну ділянку  орієнтовною площею
0,0444  га  в  м.  Хуст,  вул.  Тургенєва,  3 для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку та господарських споруд (присадибна ділянка);

2. Проекти 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.
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