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РІШЕННЯ  № 1036

27.06.2018 м. Хуст

Про надання в оренду земельної ділянки в
м. Хуст,   вул.   Львівська,   241,
ТзОВ «Епіцентр К»

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр
К» (ТзОВ «Епіцентр К»)  за  №996/02-16 від  19.06.2018,  щодо оформлення права
користування земельної ділянки яку зареєстровано у Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об’єкта майна: 885193721108, в
зв’язку  з  набуттям  права  власності  на  нерухоме  майно  (реєстраційний  номер
об’єкта нерухомого майна: 1579558721108), клопотання щодо розробки проекту із
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  цільове  призначення  якої
змінюється  №1069/02-27  від  19.06.2018;  заяву  громадянки  Рішко  Т.Ю.,  щодо
припинення договору оренди, враховуючи висновок постійної депутатської комісії
з  питань  землекористування  та  охорони навколишнього середовища,  керуючись
ст. 144  Конституції  України,  ,  ст.  ст. 12,  93,  120,  123,  124  Земельного  кодексу
України,  пп. 34  п. 1  ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», сесія міської ради

в и р і ш и л а :

1.  Припинити  договір  оренди  земельної  ділянки  за  №0609  від  15.03.2016
укладеного  з  громадянкою  Рішко  Тетяною  Юріївною,  реєстраційний  номер
облікової картки платника податків – 2982918523.

2.  Надати  в  оренду  терміном  на  5 (п’ять)  років,  земельну  ділянку  з
кадастровим  номером  –  2110800000:01:069:0072,  площею  0,58  га,  в  м. Хуст,
вул. Львівська,  241,  ТОВ «Епіцентр   К»,  код  ЄДРПОУ  –  32490244,  для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  (категорія
земель – землі житлової та громадської забудови).

3. Зобов’язати землекористувача зазначеного в пунктах 1 та 2 даного рішення
в укласти з Хустською міською радою відповідні угоди та провести їх державну
реєстрацію.

4. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з  кадастровим номером – 2110800000:01:069:0072,  площею 0,58 га в  м.
Хуст,  по  вул. Львівська,  241,  ТОВ «Епіцентр  К»,  код  ЄДРПОУ –32490244,  в
порядку  зміни  цільового  призначення  із  земель  (категорія  –  землі  житлової  та
громадської  забудови)  для  будівництва  та  обслуговування  інших  будівель
громадської забудови  у землі (категорія – землі житлової та громадської забудови)
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.



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

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В. КАЩУК


