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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

   ПОЗАЧЕРГОВА   СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 3180 
 

30.11.2020   м. Хуст 

 

Про передачу в оренду нежитлових 

вбудованих приміщень ІІ поверху за 

адресою: м. Хуст вул. 900-річчя Хуста, 

29 літ. «А2»» ГУ ДМС України в 

Закарпатській області 
 

Розглянувши клопотання начальника Головного управління Державної 

міграційної служби України в Закарпатській області І.В. Михайлишина про 

переукладення договору оренди на довготривалий термін – 5 (п’ять) років для 

виконання функцій, покладених на головне управління, враховуючи проведену 

інвентаризацію нежитлових приміщень ФОП Кошан М.Ф., керуючись ст. 135 

Господарського кодексу України, ст.9, п.1. ст.17 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», ст.60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», висновком постійно діючої депутатської комісії з 

питань контролю по здійсненню приватизації та управлінням комунальною 

власністю Хустської міської ради, сесія Хустської міської ради 

     

 ВИРІШИЛА:  
 

1. Передати в оренду нежитлові вбудовані приміщення ІІ поверху за адресою 

: м. Хуст, вул.900-річчя Хуста, 29 літ. «А2», загальною площею 181,5 кв.м. з 
головним управлінням Державної міграційної служби України в 

Закарпатській області, код ЄДРПОУ  – 37809328, терміном на 5 (п’ять) років. 

      2. Управлінню з питань майна комунальної власності виконавчого комітету 

Хустської міської ради укласти договір оренди нежитлових вбудованих 

приміщень ІІ поверху, які знаходяться за адресою м. Хуст, вул.900-річчя Хуста, 

29 літ. «А2», загальною площею 181,5 кв.м. з головним управлінням Державної 

міграційної служби України в Закарпатській області, код ЄДРПОУ  – 37809328, 

терміном на 5 (п’ять) років. 

3. Визнати п.4 рішення Х сесії VІІ скликання від 10.02.2020 № 1867 «Про 

впорядкування орендних відносин з ГУ ДМС України в Закарпатській області за 

адресою: м. Хуст, вул.900-річчя Хуста, 29 літ. «А2»» таким, що втратило 

чинність. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

депутатську комісію з питань контролю по здійсненню приватизації та 

управлінням комунальною власністю Хустської міської ради, управління з питань 

майна комунальної власності виконавчого комітету Хустської міської ради. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 


