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УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

         ПОЗАЧЕРГОВА   СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 3084 
 

23.09.2020 м. Хуст 
 

Про продовженнядоговору оренди 

земельної ділянки ТзОВ «Бродвей-

Хуст» в м. Хуст 

 

Розглянувши клопотання ТзОВ «Бродвей-Хуст» за №О-1958/02-27, №О-

1959/02-27,№О-1960/02-27, №О-1952/02-27, №О-1956/02-27,  №О-1953/02-27, 

№О-1954/02-27, №О-1955/02-27 від 11.09.2020, щодо поновлення терміну 

оренди земельної ділянки на новий строк, враховуючи рішення №1692 Х сесії 

Хустської міської ради VI скликання від 26.11.2014, висновок постійної 

депутатської комісії з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища, керуючись п. 34, п. 1, ст. 26, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; ст. 33 Закону України «Про оренду землі», сесія 

Хустської міської ради 

                                                        

                                                             ВИРІШИЛА:  

 

1. Продовжити ТзОВ «Бродвей-Хуст», код ЄДРПОУ – 37605073, 

терміном на 5 (п’ять) років договір оренди земельної ділянки: 

1.1. №0589 від 15.12.2014,в м. Хуст, вул. Волошина, б/н, ділянка №3, 

площею 0,0050 га, кадастровий номер – 2110800000:01:018:0090; 

1.2. №0590 від 15.12.2014, в м. Хуст, вул. Волошина,б/н, ділянка №4, 

площею 0,0050 га, кадастровий номер – 2110800000:01:019:0121; 

1.3. №0594 від 15.12.2014, в м. Хуст, вул. Жайворонкова,б/н, ділянка 

№16, площею 0,0050 га, кадастровий номер – 2110800000:01:031:0010; 

1.4. №0591 від 15.12.2014, в м. Хуст, вул. Львівська,б/н, ділянка №5, 

площею 0,0050 га, кадастровий номер – 2110800000:01:069:0069; 

1.5. №0595 від 15.12.2014, в м. Хуст, вул. Івана Франка,б/н, ділянка №18, 

площею 0,0056 га, кадастровий номер – 2110800000:01:021:0127; 

1.6. №0588 від 15.12.2014, в м. Хуст, вул. Львівська,б/н, ділянка №2, 

площею 0,0030 га, кадастровий номер – 2110800000:01:072:0170; 

1.7. №0592 від 15.12.2014, в м. Хуст, вул. Львівська,б/н, ділянка №6, 

площею 0,0024 га, кадастровий номер – 2110800000:01:004:0108; 

1.8. №0587 від 15.12.2014, в м. Хуст, вул. Корятовича,б/н, площею 0,0028 

га, кадастровий номер – 2110800000:01:003:0017; 

1.9. №0593 від 15.12.2014, в м. Хуст, вул. Івана Франка,б/н, ділянка №8, 

площею 0,0050 га, кадастровий номер – 2110800000:01:010:0002. 
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2. Зобов’язати землекористувача зазначеного в пункті 1 даного рішення, 

укласти з Хустською міською радою відповідні зміни до договору оренди 

земельної ділянки та провести їх державну реєстрацію. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

 

 

Міський голова    Володимир КАЩУК 

 


