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РІШЕННЯ  № 1179

31.10.2018 м. Хуст

Про   затвердження  проекту   землеустрою
щодо   відведення   земельної   ділянки,
цільове   призначення   якої   змінюється   в
м. Хуст,   вул.  Львівська,   241,
ТОВ «Епіцентр К»

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр
К»  (ТзОВ «Епіцентр  К»)  за  №1739/02-16  від  16.10.2018  щодо  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,  цільове  призначення
якої  змінюється,  із  земель  для  будівництва  та  обслуговування  інших  будівель
громадської забудови у землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,
проект  із  землеустрою  по  зміні  цільового  призначення  земельної  ділянки,
враховуючи рішення №1035 VIIІ  сесії  Хустської міської ради VII скликання від
27.06.2018 «Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Львівська, 241,
ТОВ «Епіцентр  К»»,  висновок  постійної  депутатської  комісії  з  питань
землекористування  та  охорони  навколишнього  середовища,  керуючись  ст.  144
Конституції України, ст.ст. 12, 20, 40, 186-1 Земельного Кодексу України, ст. 50
Закону України «Про Землеустрій», пп. 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  проект  із  землеустрою  щодо  зміни  цільового  призначення
земельної  ділянки  з  кадастровим  номером  –  2110800000:01:069:0072,  площею
0,5800  га  в  м.  Хуст,  вул.  Львівська,  241 для  будівництва  та  обслуговування
будівель торгівлі (категорія – землі житлової та громадської забудови).

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером –
2110800000:01:069:0072, площею 0,5800 га в м. Хуст, вул. Львівська, 241, із земель
для  будівництва  та  обслуговування  інших  будівель  громадської  забудови
(категорія – землі житлової та громадської забудови) у землі для будівництва та
обслуговування  будівель  торгівлі  (категорія  –  землі  житлової  та  громадської
забудови) ТОВ «Епіцентр К», код ЄДРПОУ – 32490244.

3.  Зобов’язати  землекористувача  зазначеного  в  пункті  2  даного  рішення
укласти  з  Хустською  міською  радою  відповідні  угоди  землі  та  провести  його
державну реєстрацію.

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