УКРАЇНА

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
Х СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ

РІШЕННЯ №
2020

м. Хуст

Про внесення змін до рішення №1816
ІХ сесії VІІ скликання Хустської
міської ради від 24.12.2019 «Про
затвердження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної
ділянки м. Хуст, вул. Івана Франка,
149, ТДВ «Хустський м’ясокомбінат»
та надання в оренду земельних
ділянок»

Розглянувши клопотання товариства з додатковою відповідальністю
«Хустський м’ясокомбінат» (ТДВ «Хустський м’ясокомбінат») за №П-355/0227 від 12.02.2020 та заяву громадянина Немеш М.М. за №332/02-27 від
10.02.2020, стосовно внесення змін до рішення Хустської міської ради частині
вилучення з користування земельної ділянки з кадастровим номером
2110800000:01:040:0092 та надання земельної ділянки громадянину
Немеш М.М., враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань
землекористування та охорони навколишнього середовища, відповідно до
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, сесія
Хустської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в рішення №1816 ІХ сесії VІІ скликання Хустської
міської ради від 24.12.2019 «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки м. Хуст, вул. Івана Франка, 149,
ТДВ «Хустський м’ясокомбінат» та надання в оренду земельних ділянок»
виклавши пункт 4 та пункт 5 в новій редакції:
"4. Надати в оренду терміном на 5 (п’ять) років, ТДВ «Хустський
м’ясокомбінат», код ЄДРПОУ – 00443453, земельні ділянки (м. Хуст,
вул. Івана Франка, 149), для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд (категорія земель – землі промисловості):
4.1. площею – 0,0088 га, кадастровий номер – 2110800000:01:040:0091;
4.2. площею – 0,4929 га, кадастровий номер – 2110800000:01:040:0095."
" 5. Надати в оренду терміном на 5 (п’ять) років, громадянину Немеш
Михайлу Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки платника
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податків – 2503703073, земельні ділянки (м. Хуст, вул. Івана Франка, 149), для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд (категорія земель – землі промисловості):
5.1. площею – 0,1766 га, кадастровий номер – 2110800000:01:040:0092;
5.2. площею – 0,2878 га, кадастровий номер – 2110800000:01:040:0093."
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього
середовища.
Міський голова
Паслай

Володимир КАЩУК

