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РІШЕННЯ  № 1194
31.10.2018 м. Хуст

Про   затвердження   проекту
землеустрою   щодо   відведення   та
надання   в   оренду   земельної
ділянки в м. Хуст,  в межах вулиць
Івана Франка, Сливова та об’їзної
дороги, ТОВ « ІРІС ВУД»

Розглянувши  клопотання  товариства  з  обмеженою  відповідальністю  "  ІРІС
ВУД"  (  ТОВ  "  ІРІС  ВУД  ")  в  особі  директора  Наволовського  Ростислава
Романовича  за № 1305/02-16 від 07.08.2018, юридична адреса: м. Ужгород, вул.
Швабська,12  «б»,  про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки,  погоджений  експертом  державної  експертизи  висновок  про
розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок №16030/82-18
від 29.10.2018 року,враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань
землекористування та охорони навколишнього середовища, керуючись ст. ст. 12,
76, 93, 116, 123, 124, 134 Земельного Кодексу України, ст.ст. 14 та 144 Конституції
України,  п. 34,  п. 1,  ст. 26,  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», ст. 50  Закону  України  «Про  землеустрій»;  Закону  України  «Про
регулювання містобудівної діяльності», сесія міської ради

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в
користування  на  умовах  оренди  площею  15,0000  га,  кадастровий  номер
2110800000:01: 050:0012, розташованої  в межах вулиць  Івана Франка,Сливова та
об’їзної  дороги на  території  м.  Хуст,  Закарпатської  області,  для  розміщення,
будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд  об’єктів
енергогенеруючих  підприємств,  установ  і  організацій  (код  КВЦПЗ  14.01)  –
електростанції  з  використанням  енергії  сонця  (категорія  земель  –  землі
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення)-
товариству з обмеженою відповідальністю  «  ІРІС ВУД», (ідентифікаційний код
41611732).

2.  Надати  у  довгострокову  оренду  строком  на  49  (сорок  дев’ять)  років
земельну ділянку площею 15,0000 га товариству з  обмеженою відповідальністю
« ІРІС ВУД», (ідентифікаційний код 41611732).

3.  ТОВ « ІРІС ВУД»,  у місячний термін укласти договір оренди земельної
ділянки з Хустською міською радою та провести державну реєстрацію .

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