
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА
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РІШЕННЯ  № 978

18.05.2018 м. Хуст

Про   надання   дозволу   на   розробку
технічної  документації   із   землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної   ділянки   в   натурі   (на
місцевості)   в   м. Хуст,   по   вул. Івана
Франка, 203, ПАТ "Закарпаття - Авто"

Розглянувши клопотання  Приватного  акціонерного  товариства  «Закарпаття-
Авто»  (ПАТ  «Закарпаття-Авто»).  зареєстроване  адміністратором  Дозвільного
центру за №167 від 13.04.2018, стосовно отримання дозволу на розробку технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної
ділянки в натурі  (на місцевості), згідно Державного акта серії І-ЗК №000044 від
18.10.1998, реєстраційний №372, керуючись ст. ст. 12, 92, 107 Земельного Кодексу
України,  ст.ст.  14  та  144  Конституції  України,  ст. 50,  55  Закону  України  „Про
землеустрій”;  Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,
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. Рішення ХІ сесії Хустської міської ради V скликання «Про надання дозволу
на розробку проекту відведення земельної ділянки ВАТ «Закарпаття –Авто»» №823
від  22.07.2008,  зі  змінами  та  доповненнями  відповідно  до  рішення  ХІІ  сесії
Хустської  міської  ради  V скликання  №1226 від  17.04.2009  та  рішення  ІV сесії
Хустської  міської  ради  VІ  скликання  №335 від  30.06.2011,  визнати  такими,  що
втратили чинність.

2.  Надати  дозвіл  на  розробку  технічної  документації  із  землеустрою щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
орієнтовною  площею  2,060 га,  в  м. Хуст,  вул.  Івана  Франка, 203,
ПАТ «Закарпаття-Авто», ЄДРПОУ  – 05495458, для розміщення та експлуатації
будівель  і  споруд  автомобільного  транспорту  та  дорожнього  господарства
(категорія – землі транспорту).

2.  Зобов’язати  землекористувача  зазначеного  в  п.  2 даного рішення,  у
місячний термін укласти договір на проведення робіт по розробці вищезазначеної
документації з ліцензованою (сертифікованою) 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.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В. КАЩУК


