
 УКРАЇНА
 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

VIII   СЕСІЯ    VII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1028

27.06.2018  м. Хуст

Про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на  місцевості)  для  передачі  у  постійне
користування земельних ділянок в м. Хуст по
вул. Садова, 6 та в с. Чертіж по вул. Бічна, 85
Хустському навчально-виховному комплексу
№1

Розглянувши заяву директора Хустського навчально-виховного комплексу №1
Бонь  В.С.  вх.  №710/02-16  від  03.05.2018  та  матеріали  технічної  документації,
погоджені  відповідними службами,  враховуючи рішення Хустської  міської  ради
№833 від  14.12.2017,  державний акт  на  право  постійного  користування  землею
серії ІІ-ЗК №002314 від 19.05.2003, керуючись ст. 12, 92, 107, 120. 186 Земельного
Кодексу  України,  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих
актів  щодо  розмежування  земель  державної  та  комунальної  власності»,  ст.  55
Закону  України  «Про  землеустрій», Законом  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», враховуючи висновок
постійної  депутатської  комісії  з  питань  землекористування  та  охорони
навколишнього середовища, керуючись інтересами територіальної громади, сесія
міської ради 
                            в и р і ш и л а :

1. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) що перебувають в
постійному  користуванні  Хустського  навчально-виховного  комплексу  №1,
юридична  адреса:  м.  Хуст,  вул.  Садова,  6,  для  будівництва  та  обслуговування
будівель закладів освіти:

1.1. площею 0,9800 га кадастровий №2110800000:01:074:0152 в м. Хуст по вул.
Садова, 6; 

1.2. площею 0,2700 га кадастровий №2110800000:03:001:0185 в с.  Чертіж по
вул. Бічна, 85.

2.  Провести  реєстрацію  земельних  ділянок  у  відповідності  до  чинного
законодавства:

2.1.  площею 0,9800 га,  кадастровий №2110800000:01:074:0152,  в  м.  Хуст по
вул. Садова, 6;



2.2. площею 0,2700 га кадастровий №2110800000:03:001:0185, в с. Чертіж по
вул. Бічна, 85.

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В. КАЩУК


