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РІШЕННЯ  № 1087

27.07.2018 м. Хуст

Про   затвердження   технічної   документації   із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки в
м. Хуст,   вул. Августина   Волошина,   142,
Хустській   районній   спілці   споживчих
товариств

Розглянувши  клопотання  Хустської  районної  спілки  споживчих  товариств
(Хустська Райспоживспілка) зареєстроване за №1235/02-16 від 23.07.2018, щодо
поділу  існуючого  землекористування;  враховуючи  рішення  № 1048  VІІІ сесіїІІІ  сесії
Хустської  міської  ради VІІІ сесіїІІ  скликання від 27.06.2018 «Про надання дозволу на
виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної
ділянки  в  м. Хуст,  вул. Августина  Волошина,  142,  Хустській  районній  спілці
споживчих  товариств»;  договір  оренди  земельної  ділянки  зареєстрований  у
Хустській міській раді за №0653 від 18.06.2018, витяги з Державного земельного
кадастру  про  земельні  ділянки,зареєстровані  відділом  у  Хустському  районі
Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області, керуючись ст. ст.
12, 93, 123, 124, 151 Земельного Кодексу України, ст.ст. 14 та 144 Конституції
України,  ст.  50-51  Закону  України  „ Про  землеустрій ”,  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 технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки з кадастровим номером – 2110800000:03:001:0179, площею 3,3700 га, в
м. Хуст, вул. Августина Волошина, 142,  Хустській районній спілці споживчих
товариств,  код  ЄДРПОУ  –  30793563,  без  зміни  цільового  призначення  –  для
будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі  (категорія  земель  –  землі
житлової та громадської забудови) на земельні ділянки:

1.1. площею – 2,7700 га, кадастровий номер – 2110800000:03:001:0200;
1.2. площею – 0,5600 га, кадастровий номер – 2110800000:01:076:0057;
1.3. площею – 0,0400 га, кадастровий номер – 2110800000:03:001:0199.
2.Провести  державну  реєстрацію  права  комунальної  власності  за

територіальною громадою міста в особі Хустської міської ради.



3. Припинити право користування земельною ділянкою площею 2,7700 га, з
кадастровим номером – 2110800000:03:001:0200, в м. Хуст, вул. А.Волошина,142,
Хустської районної спілки споживчих товариств, код ЄДРПОУ – 30793563, по
договору оренди земельної ділянки за №0653 від 18.06.2018.

4.  Зобов’язати  Голову  правління  Хустської  районної   спілки   споживчих
товариств,  код  ЄДРПОУ  –  30793563,  укласти  з  Хустською  міською  радою
відповідні угоди та провести їх державну реєстрацію.

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

СЕКРЕТАР  РАДИ  В. ЕРФАН


