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РІШЕННЯ  № 962

18.05.2018 м. Хуст

Про затвердження технічної документації
із   землеустрою   щодо   встановлення
(відновлення)   меж   земельної   ділянки   в
натурі   (на   місцевості)   Товариству   з
додатковою   відповідальністю
"Будівельно-монтажне управління-Хуст"

Розглянувши:  клопотання  Товариство  з  додатковою  відповідальністю
"Будівельно-монтажне  управління-Хуст"  (ТДВ  «БМУ-Хуст»)  за  №437/02-16  від
21.03.2018,  щодо  затвердження  технічної  документації та  оформлення  права
користування земельною ділянкою;  технічну документацію із землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно
Державного  акту  на  право  постійного  користування  серії  ІІ-ЗК  001446  від
23.12.1994, висновок постійної депутатської комісії з питань землекористування та
охорони  навколишнього  середовища,  керуючись  ст. 144  Конституції  України,
ст.ст. 12, 93, 123, 127, 128  Земельного кодексу України, 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  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та
експлуатації  основних,  підсобних і  допоміжних будівель  та  споруд будівельних
організацій та підприємств (категорія земель – землі промисловості,  транспорту,
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення):

1.1.  площею 0,0731 га  з  кадастровим номером –  2110800000:01:010:0088,  в
м. Хуст, вул. Івана Франка, 8;

1.2.  площею  2,700  га  з  кадастровим  номером  –  2110800000:01:046:0005,  в
м. Хуст по вул. Сливова, б/н.

2.  Припинити  право  постійного  користування  земельною  ділянкою  згідно
Державного  акту  на  право  постійного  користування  серії  ІІ-ЗК  001446  від
23.12.1994.

3.  Надати  в  оренду  Товариству   з   додатковою   відповідальністю
"Будівельно-монтажне управління-Хуст",  код ЄДРПОУ – 30793563,  земельну
ділянку  для  розміщення  та  експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних
будівель  та  споруд  будівельних  організацій  та  підприємств  (категорія  земель  –



землі  промисловості,  транспорту,  зв'язку,  енергетики,  оборони  та  іншого
призначення) терміном на 5 (п’ять) років:

3.1.  площею 0,0731 га  з  кадастровим номером –  2110800000:01:010:0088,  в
м. Хуст, вул. Івана Франка, 8;

3.2.  площею  2,700  га  з  кадастровим  номером  –  2110800000:01:046:0005,  в
м. Хуст по вул. Сливова, б/н.

4.  Зобов’язати  землекористувача  зазначеного  в  пункті  3  даного  рішення
укласти  з  Хустською  міською  радою  договір  оренди  землі  та  провести  його
державну реєстрацію.

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