
 УКРАЇНА
 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

VIII   СЕСІЯ    VII  СКЛИКАННЯ
                                                                                              ПРОЕКТ 

РІШЕННЯ №

____.2018  м. Хуст

Про затвердження проектів землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  та  передачу  у
власність громадянам

Розглянувши  заяви  громадян  та  проекти  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок, погоджені у відповідності до чинного законодавства, Витяг із
Державного  земельного  кадастру,  затверджену  містобудівну  документацію
(детальний план території, план зонування м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне
Хустської  міської  ради  Закарпатської  області),  враховуючи  висновки  постійної
депутатської  комісії  з  питань  землекористування  та  охорони  навколишнього
середовища, керуючись ст. 12, 33, 40, 118, 120, 186 Земельного Кодексу України,
ст.  50  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»,  керуючись  інтересами
територіальної громади, сесія міської ради 

в и р і ш и л а :
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

1.1.  Гомечко Михайлу  Івановичу  (ідентифікаційний  номер  2203604510),
мешканцю  м.  Хуст, вул.  Е.Егана,  19 на  земельну  ділянку  площею  0,0277 га
кадастровий  №2110800000:01:056:0077 в  м.  Хуст  по  вул.  Оксамитовій,  2  для
індивідуального садівництва;

1.2.  Герасимчук Денису Васильовичу (ідентифікаційний номер 2682924851),
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Єгана,  5 на  земельну  ділянку  площею  0,0286 га
кадастровий  №2110800000:01:056:0076  в  м.  Хуст  по  вул.  Оксамитовій,  6 для
індивідуального садівництва;

1.3.  Олексик Івану  Васильовичу  (ідентифікаційний  номер  3157308572),
мешканцю с. Кіреші, вул. Івана Чендея, 74 на земельну ділянку площею 0,0900 га
кадастровий  №2110800000:04:001:0218 в  с.  Кіреші  по  вул.  Казковій,  10  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);

1.4.  Сарай Роману  Юрійовичу  (ідентифікаційний  номер  2982923530),
мешканцю  с.  Зарічне,  вул.  Зарічна,  41 на  земельну  ділянку площею  0,0591 га
кадастровий №2110800000:02:001:0030 в  с. Зарічне по вул.  Зарічній,  41 «а»  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд (присадибної ділянки);



1.5.  Молнар Ярославу  Петровичу  (ідентифікаційний  номер  2769107554),
мешканцю с. Золотарьово, вул. Довговича, 52 на земельну ділянку площею 0,0282
га кадастровий №2110800000:01:056:0078 в  м.  Хуст по вул.  Оксамитовій,  4 для
індивідуального садівництва;

1.6. Січ Йосипу Івановичу (ідентифікаційний номер 2191721875), мешканцю
м. Хуст, вул. Чайковського, 33 на земельну ділянку площею 0,0529 га кадастровий
№2110800000:01:006:0122 в м. Хуст по вул. Чайковського,  33  для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки).

2.  Громадянам,  перерахованим  в  п.1  даного  рішення,  передати  у  власність
земельні ділянки.
        3. Вказати громадянам, перерахованим в п.1 даного рішення, що приступати
до використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості),
одержання  документа,  що  посвідчує  право  на  неї,  та  державної  реєстрації
забороняється.
        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                          В. КАЩУК
Гелеван


