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Україна
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Тринадцята сесія шостого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
 
26.12.2011р.  № 245                                                           смт. Воловець

Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо 
посвідчення права власності на земельні ділянки

Враховуючи п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.  12, 118, 121, п. 12  Перехідних положень  Земельного кодексу  України та розглянувши заяви громадян, з метою передачі земельних ділянок у власність, Воловецька селищна рада  вирішила:
      
	Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки  згідно списку ( додаток №1).
	Технічну документацію щодо посвідчення права власності на земельні ділянки подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради.
	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань земельних відносин, архітектури, будівництва, та розвитку населених пунктів.



Воловецький  селищний голова                                                            В.В. Панасович       








       С П И С О К    Г Р О М А Д Я Н
яким надано дозвіл на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо посвідчення права власності на земельні ділянки

№ п/п
Прізвище, ім”я, по батькові
Домашня адреса
Площа
га
Цільове призначення  
Адреса ділянки
1
Тимкович Людмила Степанівна
смт. Воловець, вул. Шевченка, 126
0,08






0,08
Для обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд
Для ведення особистого селянського господарства
смт. Воловець, вул. Шевченка, 126




урочище “Верх Загорода ”
2.
Зозулинець Мар’яна Василівна
смт. Воловець, вул. Шевченка, 106
0,0643
Для обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд
смт. Воловець, вул. Шевченка, 106

3.
Павлишин Михайло Михайлович
смт. Воловець, вул. Канора, 94
0,0968
Для обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд
с. Канора, вул. Канора, 94
4
Мисар Ганна Степанівна
смт. Воловець, вул. Шевченка, 52
0,07
Для обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд
смт. Воловець, вул. Шевченка, 52

5.
Туряниця Тетяна Олексіївна
Київська обл., м. Макарів, вул. Садова, 1/13
0,13
Для обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд
смт. Воловець, вул. Фабрична, 73



Воловецький  селищний  голова                                        В.В.Панасович


