
 УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

VIII  СЕСІЯ     VII  СКЛИКАННЯ
                                                                                                                                            

РІШЕННЯ № 1029

27.06.2018                                                                                                         м. Хуст
 
Про погодження технічної документації із
землеустрою  щодо  встановлення  меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості),
якою  передбачається  передача  в  оренду
земельної  ділянки  в  м.  Хуст,  вул.
Керамічна,  129 ТзДВ  «Хустський
керамічний  завод»  без  підпису  із
суміжними землекористувачами Копішера
М.Ю.,  Копішера  Ю.Ю.,  Маслей  М.В.  та
Боклаганич О.Ю.

Розглянувши клопотання директора товариства з додатковою відповідальністю
«Хустський керамічний завод» (ТзДВ «Хустський керамічний завод») Дудчук В.М.
за  вх.  №543/02-27  від  04.04.2018  про  погодження  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) без
підпису  із  суміжними  землекористувачами  Копішера М.Ю.,  Копішера Ю.Ю.,
Маслей М.В.  та  Боклаганич О.Ю.,  враховуючи  Державний  акт  на  постійне
користування землею серія ЗК-013 №00042 від 01.06.1994 року, реєстраційний №38
та висновок постійної депутатської комісії з питань землекористування та охорони
навколишнього середовища, керуючись ст.ст. 12, 92, 107, 186 Земельного Кодексу
України, ст. 144 Конституції України, пп. 34 п.1 ст. 26, Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  ст.  55  Закону  України  «Про  Землеустрій»,  Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», сесія міської ради 

    
    в и р і ш и л а :

1. Погодити технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  без  підпису  із  суміжними
землекористувачами Копішера М.Ю., Копішера Ю.Ю., Маслей М.В. та Боклаганич
О.Ю., якою передбачається передача в оренду земельної ділянки площею 2,2077 га
в  м.  Хуст  по  вул.  Керамічна,  129  ТзДВ  «Хустський  керамічний  завод»,  код
ЄДРПОУ  05391264,  для  розміщення  та  експлуатації  основних,  підсобних  і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості (категорія – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення).

2.  Технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки  в  натурі  (на  місцевості),  погоджену  у  відповідності  до  чинного



законодавства, подати на затвердження чергової сесії Хустської міської ради для
передачі в оренду земельної ділянки.

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                В. КАЩУК


