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РІШЕННЯ  № 977
18.05.2018 м. Хуст

Про   надання   дозволу   на   розробку
технічної   документації   із   землеустрою
щодо поділу земельної ділянки в м. Хуст,
вул. І. Франка,   149,   ТДВ   «Хустський
м’ясокомбінат»

Розглянувши  клопотання  товариства  з  додатковою  відповідальністю
«Хустський м’ясокомбінат» (ТДВ «Хустський м’ясокомбінат») за №561/02-16 від
11.04.2018  щодо  поділу  існуючого  землекористування;  враховуючи  рішення
№2081  ХІ  сесії  Хустської  міської  ради  VІ скликання від 09.10.2015 «ПроІ  скликання  від  09.10.2015  «Про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної
ділянки по вул. І. Франка, 149, ТДВ «Хустський м’ясокомбінат»»; договір оренди
земельної  ділянки  зареєстрований  у  Хустській  міській  раді  за  №0483  від
06.11.2015, 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.  Надати  дозвіл  на  розробку  технічної  документації  із  землеустрою щодо
поділу  земельної  ділянки  з  кадастровим  номером  –  2110800000:01:040:0062,
площею 1,2 га, в орієнтовних долях №1 – 1,0540 га, №2 – 0,1460 га, в м. Хуст, вул.
І. Франка, 149,  ТДВ «Хустський м’ясокомбінат», код ЄДРПОУ  – 00443453, без
зміни  цільового  призначення  –  для  розміщення  та  експлуатації  основних,
підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд  (категорія  земель  –  землі
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення).

2.  Зобов’язати  землекористувача  зазначеного  в  пункті  1  даного  рішення
заключити  договір  на проведення  робіт  по  розробці  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки з  ліцензованою  проектною
організацією.

3. Розроблена в установленому законом порядку вищезазначена документація
підлягає затвердженню сесією Хустської міської ради.

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