
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                               ІХ    СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 1565 

23.08.2019 м. Хуст 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки в м. Хуст, 

майдан Незалежності, 21,  

ТОВ «Ринок МС» 
 

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "Ринок 

МС" (ТОВ "РИНОК МС") про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки; враховуючи рішення IX сесії 

Хустської міської ради VII скликання № 1526 від 11.07.2019 «Про надання 

дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

існуючого землекористування в м. Хуст, майдан Незалежності, 21, 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, 123, 

124 Земельного кодексу України, сесія міської ради 

 

в и р і ш и л а :  

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки в м. Хуст, майдан Незалежності, 21, площею 0,2275 га з кадастровим 

номером – 2110800000:01:002:0134, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі: 

1.1. площею – 0,0654 га, кадастровий номер – 2110800000:01:002:0176; 

1.2. площею – 0,0617 га, кадастровий номер – 2110800000:01:002:0174; 

1.3. площею – 0,0820 га, кадастровий номер – 2110800000:01:002:0175; 

1.4. площею – 0,0184 га, кадастровий номер – 2110800000:01:002:0177. 

2. Припинити ТОВ "РИНОК МС", код ЄДРПОУ – 37599290, право 

користування земельною ділянкою, кадастровий номер – 

2110800000:01:002:0134, площею 0,2275 га, в м. Хуст, майдан Незалежності, 21, 

згідно договору оренди земельної ділянки за №0564 від 11.07.2014. 

3. Зобов’язати землекористувача зазначеного в пункті 2 даного рішення, 

укласти з Хустською міською радою відповідні угоди та провести їх державну 

реєстрацію. 

 4. Надати в оренду терміном на 5 (п’ять) років ТОВ "РИНОК МС", 

код ЄДРПОУ – 37599290, земельні ділянки в м. Хуст, майдан Незалежності, 21, 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ – секція В 03.07 — 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі): 
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4.1. площею – 0,0654 га, кадастровий номер – 

2110800000:01:002:0176; 

4.2. площею – 0,0617 га, кадастровий номер – 2110800000:01:002:0174; 

4.3. площею – 0,0820 га, кадастровий номер – 2110800000:01:002:0175; 

4.4. площею – 0,0184 га, кадастровий номер – 2110800000:01:002:0177. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

СЕКРЕТАР  РАДИ В. ЕРФАН 

 


