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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                   ПОЗАЧЕРГОВА   СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 3170 
 

30.11.2020 м. Хуст 
 

Про надання дозволу ТзОВ Хустська 

фабрика фетрових головних уборів "Хуст-

Фільц” на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо поділу існуючого 

землекористування в м. Хуст по вул. Івана 

Франка, 175 
 

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю 

Хустська фабрика фетрових головних уборів “Хуст-Фільц” (ТзОВ Хустська 

фабрика фетрових головних уборів “Хуст-Фільц”) за №2318/02-16 від 

25.11.2020; враховуючи рішення № 824 VІ сесії Хустської міської ради VІІ 

скликання від 14.12.2017; заяву власників нерухомого майна Мороз Г.І. та 

Бігунець І.Ф. за №С-2472/02-27 від 23.11.2020, щодо можливості поділу 

земельної ділянки; договір оренди земельної ділянки зареєстрований у 

Хустській міській раді за №0302 від 04.04.2007, керуючись ст. ст. 12, 93, 120, 

123, 124, 151 Земельного Кодексу України, ст.ст. 14 та 144 Конституції 

України, п. 34, п. 1, ст. 26, Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні ”, ст. 56 Закону України „ Про землеустрій ”, враховуючи висновок 

постійної депутатської комісії з питань землекористування та охорони 

навколишнього середовища, сесія Хустської міської ради 
        

                     ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки з кадастровим номером – 2110800000:01:041:0003, 

площею 0,4055 га, в орієнтовних долях №1– 0,2119 га, №2 – 0,1936 в м. Хуст, 

по вул. Івана Франка, 175, ТзОВ Хустська фабрика фетрових головних 

уборів “Хуст-Фільц”, код ЄДРПОУ – 31660940, без зміни цільового 

призначення. 

2. Землекористувачу зазначеному в пункті 1 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 Володимир КАЩУК 
 

 


