
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                             VІ   СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ №  773 

10.11.2017 м. Хуст 

 

Про надання в оренду земельної ділянки без 

зміни її меж та цільового призначення в 

м. Хуст, по вул. Небесної Сотні, 122 
 

Розглянувши заяву співвласників: Гринда М. Д., за №Г-1377/02-27 від 

18.09.2017, Немеш Ю. Ю. за №Н-1393/02-27 від 19.09.2017 п. Курічко О. М., за 

№К-1365/02-27 від 15.09.2017, щодо припинення спільного договору оренди 

земельної ділянки №0353 від 10.10.2014, та оформлення права користування 

земельної ділянки яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно за реєстраційним номером об’єкта майна: 1313231821108; 

1297016221108; 1296978421108, в зв’язку з розподілом та одночасну згоду на 

оплату авансового внеску в рахунок ціни викупу земельної ділянки ділянок, 

враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань землекористування 

та охорони навколишнього середовища, керуючись ст. 144 Конституції України, 

пп. 34 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст. 

ст. 12, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, сесія міської ради 

 

в и р і ш и л а :  
 

1. Припинити договір оренди земельної ділянки за №0353 від 10.10.2014 

укладеного з співвласниками: Гринда М.Д., податковий номер – 2523302716, 

Немеш Ю. Ю., податковий номер – 3142907976; Курічко О.М., податковий номер 

– 2484802944. 

2. Надати в оренду терміном на 5 (п’ять) років, земельну ділянку в м. Хуст, 

вул. Небесної Сотні, 122, для комерційного використання – будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови): 

2.1. з кадастровим номером – 2110800000:01:061:0033, площею 0,0474 га, 

громадянину Гринда Михайлу Дем’яновичу, податковий номер – 2523302716;  

2.2. з кадастровим номером – 2110800000:01:061:0034, площею 0,0474 га, 

громадянину Немеш Юлію Юлійовичу, податковий номер – 3142907976; 

2.3. з кадастровим номером – 2110800000:01:061:0035, площею 0,0475 га, 

громадянці Курічко Олені Михайлівні, податковий номер – 2484802944. 

3. Надати дозвіл виконавчому комітету Хустської міської ради на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки в м. Хуст, вул. Небесної Сотні, 122, 

для комерційного використання – будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (категорія земель – землі житлової та громадської забудови): 



 2 

3.1. з кадастровим номером – 2110800000:01:061:0033, площею 0,0474 га, 

громадянину Гринда Михайлу Дем’яновичу, податковий номер – 2523302716;  

3.2. з кадастровим номером – 2110800000:01:061:0034, площею 0,0474 га, 

громадянину Немеш Юлію Юлійовичу, податковий номер – 3142907976; 

3.3. з кадастровим номером – 2110800000:01:061:0035, площею 0,0475 га, 

громадянці Курічко Олені Михайлівні, податковий номер – 2484802944. 

4. Зобов’язати землекористувача зазначеного в пункті 1 рішення в укласти з 

Хустською міською радою: 

4.1 договір оренди землі та провести його державну реєстрацію. 

4.2. договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 

ділянки. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА   В. КАЩУК 
 


