
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА

                VIIІ  СЕСІЯ   VII  СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ  № 

________2018                      м. Хуст 

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність громадянам 

        Розглянувши заяви громадян щодо надання у власність земельних ділянок для
будівництва індивідуального житла,  враховуючи протокольне рішення засідання
наради при першому заступнику голови обласної державної адміністрації І.Дурана
щодо житлового забезпечення та покращення житлово-побутових умов ромської
національної  меншини  у  місцях  їх  компактного  проживання  у  Закарпатській
області від 12.07.2018, 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.  Макула Беллі Іванівні, (ідентифікаційний номер  2570922862) мешканці
м. Хуст, вул. Короленка, 9 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0340 га в м.
Хуст, вул.  Ліберальна , 7 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.2. Сурмай Альоні Володимирівні, (ідентифікаційний номер    ) мешканці м.
Хуст, вул. Тімірязєва, 12  на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0340 га в м.
Хуст, вул. Ліберальна, 5  для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.3.  Вароді Мар’яні  Сергіївні,  (ідентифікаційний  номер  3462511800)
мешканці м.  Хуст,  вул.  Короленка,  9 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0340  га  в  м.  Хуст,  вул.  Ліберальна  ,  4 для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);



1.4.  Лакатош Лідії  Рустанівні,  (ідентифікаційний  номер  3373216686)
мешканці м. Хуст, вул.  Короленка, 20 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0340  га  в  м.  Хуст,  вул. Ліберальна,  3 для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.5. Геді Ользі Василівні, (ідентифікаційний номер 3333019423) мешканці м.
Хуст, вул.  Короленка, 9 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0340 га в м.
Хуст, вул. Ліберальна,  2 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.6.  Макула Сергію  Романовичу,  (ідентифікаційний  номер  2859125976)
мешканцю м. Хуст, вул.  Короленка, 20 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0286 га в м. Хуст, вул.  Крайня, 8 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.7. Вароді Лідія Йосипівна, (ідентифікаційний номер 2713123623) мешканці
м. Хуст, вул. Возз’єднання, 23 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0340 га
в  м.  Хуст,  вул. Ліберальна,  1 для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

2. Проект и із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджену
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
Гелеван


