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РІШЕННЯ  № 1088

27.07.2018 м. Хуст

Про   затвердження   проекту     із
землеустрою   щодо   відведення
земельної   ділянки   в   комунальну
власність   в   м. Хуст,   по
вул. Барвінкова,   48-49,   Виконавчому
комітету Хустської міської ради

Розглянувши проект із землеустрою, погоджений у відповідності до чинного
законодавства,  витяг  з  Державного  земельного  кадастру  на  земельну
ділянку,враховуючи  затверджену  містобудівну  документацію,  відповідно  до
постанови  Кабінету  міністрів  України  №877  від  15.11.2017  року  «Про
затвердження  Порядку  та  умов  надання  у  2018  році  субвенції  з  державного
бюджету місцевим бюджетам на проектні,будівельно-ремонтні роботи,придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених
до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа», керуючись ст. ст.
12,  40,  83  Земельного  Кодексу  України,  ст. 50,  55  Закону  України  «Про
землеустрій»»,  Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,
враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань землекористування
та  охорони навколишнього середовища,  п. 34,  п. 1,  ст. 26,  Закону  України „Про
місцеве самоврядування в Україні”,  сесія міської ради

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити  Виконавчому  комітету  Хустської  міської  ради,  юридична
адреса: м. Хуст, вул. 900-річчя Хуста, 27 проект із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки,кадастровий номер 2110800000:01:070:0040, загальною площею
0,1260 га  м. Хуст по вул. Барвінкова,  48-49 для іншої житлової забудови (код.
02.07) –а саме для будівництва дитячого будинку сімейного типу (категорія земель
- землі житлової та громадської забудови).

 2. Доручити міському голові Кащук В.П. провести реєстрацію комунальної
власності за територіальною громадою в особі Хустської міської ради на земельну
ділянку з цільовим призначенням: для іншої житлової забудови (код. 02.07) –а саме
для  будівництва  дитячого  будинку  сімейного  типу  (категорія  земель  -  землі
житлової  та  громадської  забудови),в  м.  Хуст,  по  вул.  Барвінкова,48-49,
кадастровий номер 2110800000:01:070:0040.

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

СЕКРЕТАР  РАДИ В. ЕРФАН




