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РІШЕННЯ  № 967

18.05.2018 м. Хуст

Про   надання   дозволу   на   розробку
проекту   землеустрою   щодо
відведення   земельної   ділянки   в
м. Хуст   по   вул. Львівська,   190,
громадянці Фізер Г.А.

Розглянувши заяву  громадянки  Фізер Г.А. за  №Ф-558/02-27 від  23.03.2018,
стосовно  оформлення  права  користування  земельною  ділянкою  під  об’єктами
нерухомого майна: з реєстраційним номером – 1509644721108 (дублікат договору
купівлі–продажу  реєстраційний  №4631  від  22.06.2006,  посвідчений  приватним
нотаріусом  Хустського  районого  нотаріального  округу  Закарпатської  області
Чижмарь  С.І.);  з  реєстраційним  номером  –  1509667021108  (дублікат  договору
купівлі–продажу  реєстраційний  №4634  від  22.06.2006,  посвідчений  приватним
нотаріусом  Хустського  районого  нотаріального  округу  Закарпатської  області
Чижмарь  С.І.)  ;  з  реєстраційним  номером  –  1509842821108  (дублікат  договору
купівлі–продажу  реєстраційний  №4636  від  22.06.2006,  посвідчений  приватним
нотаріусом  Хустського  районого  нотаріального  округу  Закарпатської  області
Чижмарь  С.І.),   керуючись  ст. ст.  12,  93,  120,  123,  124,  Земельного  Кодексу
України, ст.ст. 14 та 144  Конституції України,  п. 34, п. 1, ст. 26,  Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 50 Закону України „Про землеустрій”;
Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,  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 проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки загальною орієнтовною площею 0,0315 га, в м. Хуст, вул. Львівська, 190,
для  будівництва  та  обслуговування  інших  будівель  громадської  забудови
(категорія – землі житлової та громадської забудови) громадянці Фізер Габріеллі
Андріївні, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 1495101420:

1.1. орієнтовною площею 0,0105 га;
1.2. орієнтовною площею 0,0105 га;
1.3. орієнтовною площею 0,0105 га.



2.  Зобов’язати  землекористувача  зазначеного  в  п.  1  даного  рішення,  у
місячний термін укласти договір на проведення робіт по розробці вищезазначеної
документації з ліцензованою (сертифікованою) проектною організацією.

3. Розроблена в установленому законом порядку вищезазначена документація
підлягає затвердженню сесією Хустської міської ради.

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