
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                      Х  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 2098 
 

31.07.2020 м. Хуст 
 

Про внесення змін до рішення № 1186 VІІІ сесії 
Хустської міської ради VІІ скликання від 
31.10.2018«Про надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана 
Франка, 175, ТОВ «Торговий дім «Хустська 
фабрика фетрових виробів» 
 

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю 

«Торговий дім «Хустська фабрика фетрових виробів» (ТОВ "ТД "ХФФВ") 

№ 1309/02-16 від 16.07.2020, щодо внесення змін до рішення, враховуючи рішення 

№1186 VІІІ сесії Хустської міської ради VІІ скликання від 31.10.2018 «Про 

надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 175, ТОВ «Торговий дім 

«Хустська фабрика фетрових виробів», зі змінами відповідно до рішення №2041 Х 

сесії Хустської міської ради VІІ скликання від 26.06.2020,висновок постійної 

депутатської комісії з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища, керуючись ст. 26, Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, сесія Хустської міської ради 
 

                                                ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни в пункт 1 рішення №1186 VІІІ сесії Хустської міської ради 

VІІ скликання від 31.10.2018 «Про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана 

Франка, 175, ТОВ «Торговий дім «Хустська фабрика фетрових виробів»», 

виклавши його в новій редакції: 

«Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки з кадастровим номером – 2110800000:01:041:0007, 

площею 7,8132га, в орієнтовних долях №1 – 7,1701 га, №2 – 0,2770га, №3 – 0,3661 

га, в м. Хуст, вул. Івана Франка, 175, ТОВ «Торговий дім «Хустська фабрика 
фетрових виробів», кодЄДРПОУ – 34348763, без зміни цільового призначення – 

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.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 
 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 


