
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА

                            VIII  СЕСІЯ   VII  СКЛИКАННЯ

Проект  

РІШЕННЯ  № 
________2018                           м. Хуст 

Про надання дозволу на розробку проектів
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 для будівництва індивідуального житла, 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.  Столець Юрію  Михайловичу,  (ідентифікаційний  номер  3079601352)
мешканцю с. Кіреші, вул. Кірешська, 46 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,1000  га  в  с.  Кіреші,  вул.  Кірешська,  б/н для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку та господарських споруд (присадибна ділянка);

1.2.  Столець Михайлу Михайловичу, (ідентифікаційний номер  3133608473)
мешканцю с. Кіреші, вул. Кірешська, 46 на земельну ділянку орієнтовною площею
0,1000  га  в  с.  Кіреші,  вул.  Кірешська,  б/н для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку та господарських споруд (присадибна ділянка);

1.3.  Поп Ганні Іванівні,  (ідентифікаційний номер  2898700845) мешканці  с.
Кіреші, вул.  І.Чендея, 30 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,4415 га в с.
Кіреші, вул. Івана Чендея, б/н для ведення особистого селянського господарства;

1.4.  Нодь Йосипу  Івановичу,  (ідентифікаційний  номер  8173836352)
мешканцю  с.  Чертіж,  вул.  Бортнянського,  5 на  земельну  ділянку  орієнтовною
площею 0,0680 га в с.  Чертіж, вул.  Бортнянського,  б/н  для ведення особистого
селянського господарства;

1.5.  Попадинець Світлані  Мирославівні,  (ідентифікаційний  номер
2174504100)  мешканці  м.  Хуст,  вул.  Володимирська,  буд.  4,  кв.  2 на  земельну
ділянку орієнтовною площею 0,0648 га в м. Хуст, вул. Світла, 39 для будівництва



та  обслуговування  житлового  будинку  та  господарських  споруд  (присадибна
ділянка);

1.6.  Деяк Олексію  Івановичу,  (ідентифікаційний  номер  1496602033)
мешканцю м.  Хуст,  вул.  Жайворонкова,  буд.  38,  корп.  «а»,  кв.  45 на  земельну
ділянку орієнтовною площею 0,2900 га в м. Хуст, вул.  Лаборця, б/н для ведення
особистого селянського господарства;

1.7.  Орел Артему  Михайловичу,  (ідентифікаційний  номер  2902820994)
мешканцю м. Хуст, вул. Пирогова, буд. 27, кв. 1 на земельну ділянку орієнтовною
площею  0,2700  га  в  м.  Хуст,  вул.  Волошина,  б/н для  ведення  особистого
селянського господарства;

1.8.  Січ Олександру Олександровичу, (ідентифікаційний номер  2527217493)
мешканцю м. Хуст, вул. Мала, 35 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1261
га в м. Хуст, вул. Мала, б/н для ведення особистого селянського господарства;

1.9. Поляк Василю Івановичу, (без коду) мешканцю м. Хуст, вул. Карпатської
Січі, буд. 43, кв. 6 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1200 га в м. Хуст,
вул.  Вокзальна,  б/н  (біля  будинку  №45) для  ведення  особистого  селянського
господарства;

2. Проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, погоджені у
відповідності  до  чинного  законодавства  подати  на  затвердження  чергової  сесії
Хустської міської ради для передачі у власність земельних ділянок громадянам.

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                  В. КАЩУК
Сима


