
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                І  СЕСІЯ   VIII   СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ № 304 
 

31.05.2021                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, враховуючи лист директора КНП 

«Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П.» Хустської міської ради 

Пристая М.М. за вих. №02-06/273 від 24.05.2021 щодо припинення договорів 
оренди нерухомого майна, керуючись п. 2 ст. 24 Закону 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 ст. 30, 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. Припинити дію договорів оренди нерухомого майна з наступними 

орендарями: 

1.1. ФОП Бабич Вікторія Йосипівна, РНОКПП 3092211447, договір оренди від 

05.03.2014, б/н –  частина нежитлового приміщення загальною, площа 2,00 кв.м,  

м. Хуст по вул. І.Франка, 113;  

1.2. ФОП Фарберов Володимир Наумович, РНОКПП 2302302751, договір 

оренди від 22.03.2016, № 6-16 – частина вбудованого нежитлового приміщення 
загальною, площа 31,6 кв.м, м. Хуст по вул. І.Франка, 113; 

1.3. ФОП Агоста Ростислав Васильович, РНОКПП 2909608294, договір оренди 

від 07.06.2010, б/н – частина нежитлового приміщення загальною, площа 5,0 кв.м, 

м. Хуст по вул. І.Франка, 113; 

1.4. ФОП Попович Вікторія Янівна, РНОКПП 2949000524, договір оренди від 

26.11.2009, б/н – нежитлове приміщення загальною, площа 6,25 кв.м, м. Хуст по 

вул. І.Франка, 113. 

2. Управлінню з питань майна комунальної власності виконавчого комітету 

Хустської міської ради підготувати відповідні угоди та акти прийому-передачі 
договорів оренди нежитлових приміщень зазначених у п.1 даного рішення. 

3. Заключити додаткові угоди про внесення змін до договорів оренди 

нерухомого майна в частині зміни сторони правочину в зв’язку  

 



з правонаступництвом, з наступними орендарями: 

3.1. АТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, договір оренди від 05.02.2009 

– для розміщення банкомату, площа – 2,0 кв.м, м. Хуст по вул. І.Франка, 113; 

3.2. АТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, договір оренди від 15.02.2014 

– для розміщення терміналу, площа – 2,0 кв.м, м. Хуст по вул. І.Франка, 113; 

3.3. ФОП Кузьма Олена Іванівна, РНОКПП 2463803123, договір оренди від 

16.08.2006 – для розміщення терміналу, площа – 48,5 кв.м, м. Хуст по вул. 

І.Франка, 113; 

3.4. КП «Аптека №141», ЄДРПОУ 20464380, договір оренди від 18.01.2008 – 

для розміщення аптечного пункту, площа – 145,8 кв.м, м. Хуст по вул. І.Франка, 
113; 

3.5. АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, договір оренди від 11.04.2012 – для 
розміщення банкомату, площа – 3,0 кв.м, м. Хуст по вул. І.Франка, 113; 

3.6. АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, договір оренди від 11.03.2019 – для 
розміщення терміналу, площа – 2,0 кв.м, м. Хуст по вул. І.Франка, 113; 

3.7. ФОП Біцко Наталія Михайлівна, РНОКПП 2369811324, договір оренди 

від 10.07.2013 – для здійснення медичної практики, площа – 18,0 кв.м, м. Хуст по 

вул. І.Франка, 113; 

3.8. ТОВ «Інфотехмед», ЄДРПОУ 35787355, договір оренди від 18.03.2015 – 

для здійснення лікарської практики, площа – 80,6 кв.м, м. Хуст по вул. І.Франка, 
113; 

3.9. ФОП Сідей Неля Андріївна, РНОКПП 3058801868, договір оренди від 

06.11.2015 – для здійснення лікарської практики, площа – 22,0 кв.м, м. Хуст по 

вул. І.Франка, 113; 

3.10. ФОП Сідей Неля Андріївна, РНОКПП 3058801868, договір оренди від 

11.03.2019 – для здійснення лікарської практики, площа – 22,5 кв.м, м. Хуст по 

вул. І.Франка, 113; 

3.11. ПП «Астра-ДІА», ЄДРПОУ 35796071, договір оренди від 17.04.2017 – 

для здійснення лікарської практики, площа – 14,0 кв.м, м. Хуст по вул. І.Франка, 
113; 

3.12. ПП «Медико-діагностичний центр «Доля», ЄДРПОУ 35299843, договір 

оренди від 01.02.2020 – для здійснення лікарської практики, площа – 13,9 кв.м, м. 

Хуст по вул. І.Франка, 113; 

3.13. ТОВ «Хустфарм», ЄДРПОУ 20463185, договір оренди від 06.01.2000 – 

для розміщення аптечного пункту, площа – 41,8 кв.м, м. Хуст по вул. Пушкіна, 13; 

3.14. ФОП Нікітін Олександр Віталійович, РНОКПП 2511102552, договір 

оренди від 01.09.2018 – для здійснення лікарської практики, площа – 20,6 кв.м, м. 

Хуст по вул. І.Франка, 113; 

3.15. ФОП Яцканич Надія Михайлівна, РНОКПП 3015700023, договір оренди 

від 31.12.2018 – для здійснення торгівлі канцтоварами, площа – 7,14 кв.м, м. Хуст 
по вул. Пушкіна, 13; 

3.16. ФОП Палчей Юрій Георгійович, РНОКПП 3247701091, договір оренди 

від 07.03.2012 – для обслуговування кавоавтомату, площа – 2,00 кв.м, м. Хуст по 

вул. Пушкіна, 13; 

4. 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 

 


