
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                І  СЕСІЯ   VIII   СКЛИКАННЯ 

Проект   

РІШЕННЯ №  

 

________2021                м. Хуст  
 

Про дострокове припинення 

договорів оренди комунального 

майна територіальної громади 

м. Хуст 
 

 

З метою раціонального використання майна територіальної громади м. Хуст 
та у зв’язку з виробничою необхідністю, відповідно до рішення виконавчого 

комітету Хустської міської ради №107 від 12.03.2021 «Про надання згоди на 
проведення будівельних робіт», враховуючи лист директора КНП «Хустська 
центральна лікарня ім. Віцинського О.П.» Хустської міської ради Пристая М.М. 

за №_____ від __________ щодо вивільнення приміщення шляхом розірвання 
договорів оренди нерухомого майна, керуючись Законом України «Про оренду 
державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та 
комунального майна, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 3 

червня 2020 року №483, ст. 29, п. 2, п.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної діючої депутатської 
комісії з питань контролю за проведенням управлінням комунальної власності, 
житлово-комунального господарства та містобудування Хустської міської ради, 

міська рада  
                                               ВИРІШИЛА: 

 

1. Достроково з ______________ припинити дію договорів оренди нерухомого 

майна згідно списку: 

- ФОП Бабич В.Й., РНОКПП 3092211447, договір оренди від 05.03.2014, б/н –  

частина нежитлового приміщення загальною площею 2,00 кв.м, в м. Хуст по 

вул. І.Франка, 113;  

- ФОП Фарберов В.Н., РНОКПП 2302302751, договір оренди від 22.03.2016, 

№ 6-16 – частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 

31,6 кв.м, в м. Хуст по вул. І.Франка, 113; 

- ФОП Агоста Р.В., РНОКПП 2909608294, договір оренди від 07.06.2010, б/н 

– частина нежитлового приміщення загальною площею 5,0 кв.м, в м. Хуст 
по вул. І.Франка, 113; 



- ФОП Попович В.Я., РНОКПП 2949000524, договір оренди від 26.11.2009, 

б/н – нежитлове приміщення загальною площею 6,25 кв.м, в м. Хуст по вул. 

І.Франка, 113. 

2. Управлінню з питань майна комунальної власності виконавчого комітету 

Хустської міської ради повідомити Орендарів про припинення договірних 

відносин, а також підготувати відповідні угоди та акти прийому-передачі 
договорів оренди нежитлових приміщень зазначених у п.1 даного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань контролю за проведенням управлінням комунальної 
власності,житлово-комунального господарства та містобудування Хустської 
міської ради. 

Міський голова Володимир КАЩУК 

Сима  
 

 

 


