
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА

                        ІХ  СЕСІЯ     VII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  № 1433

10.05.2019                           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 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.  Пулянович Олені  Василівні  (ідентифікаційний  номер  2807711727)
мешканці  м.  Хуст,  вул.  Пирогова,  буд.  7  «В»,  кв.  11 на  земельну  ділянку
орієнтовною площею 0,0032 га в м. Хуст, вул.  князя Володимира Великого, буд. 4,
кв. 25, гараж №44 для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів;

1.2.  Дворніковій Надії  Степанівні  (ідентифікаційний  номер  1774922023)
мешканці  м.  Хуст,  вул.  князя  Володимира  Великого,  буд.  3,  кв.  9 на  земельну
ділянку орієнтовною площею 0,0026 га в м. Хуст, вул. князя Володимира Великого,
21 «Г» для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів;

1.3.  Чулей Олександру  Володимировичу  (ідентифікаційний  номер
3456100473)  мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Львівська,  24 на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  0,0586  га  в  м.  Хуст,  вул.  Львівська,  б/н для  ведення
особистого селянського господарства;

1.4.  Джуга Олексію  Михайловичу  (ідентифікаційний  номер  3200801912)
мешканцю с. Рокосово, вул.  Поповича, 18 «А» на земельну ділянку орієнтовною
площею  0,0070  га  в  м.  Хуст,  вул. Пирогова,  біля  будинку  №27,  корп.  1,  для
будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів; 

1.5.  Кадар Віктору  Федоровичу  (ідентифікаційний  номер  2675211630)  та
Кадар Оксані Василівні (ідентифікаційний номер 2951400261), мешканцям м. Хуст,



вул.  Тургенєва, 25 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0430 га в м. Хуст,
вул. Тургенєва,  25 для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки); 

1.6.  Панця Інні Миколаївні (ідентифікаційний номер  3205507548) мешканці
м. Хуст, вул. І.Рогача, 20 на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0648 га в м.
Хуст,  вул.  І.Рогача,  19 для  будівництва та  обслуговування  житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки);

1.7.  Калинич Йосипу  Йосиповичу  (ідентифікаційний  номер  2566303336)
мешканцю  м.  Хуст,  вул.  Садова,  34 на  земельну  ділянку  орієнтовною площею
0,1100  га  в  м.  Хуст,  вул.  Садова,  б/н для  ведення  особистого  селянського
господарства.

2. Проект 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.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                  В. КАЩУК


