
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                     І   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ ІІ/18 

РІШЕННЯ № 
 

2021 м. Хуст 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

в м. Хуст, вул. Івана Франка, ПП"Вітана" 

Розглянувши клопотання приватного підприємства "ВІТАНА" 

(ПП"ВІТАНА") зареєстровану адміністратором центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Хустської міської ради №117866 від 

16.07.2021,№117864 від 16.07.2021, №117860 від 16.07.2021, №117862 від 

16.07.2021, №117865 від 16.07.2021, №117863 від 16.07.2021, №117861 від 

16.07.2021, №117859 від 16.07.2021стосовно оформлення права користування 

земельною ділянкою під об’єктами нерухомого майна,керуючись ст. ст. 12, 93, 

120, 123, 124, Земельного Кодексу України, ст.ст. 14 та 144 Конституції України, 

п. 34, п. 1, ст. 26, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,ст. 50 

Закону України „Про землеустрій”; Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», враховуючи висновок постійної депутатської комісії з 

питань землекористування та охорони навколишнього середовища, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянокПП"ВІТАНА", код юридичної особи – 31072269, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (категорія – 

землі промисловості), з метою подальшої передачі у користування на умовах 

оренди: 

1.1.орієнтовною площею 0,2466 га (м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/8 А; 

1.2.орієнтовною площею 0,2466 га (м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/8 Б; 

1.3.орієнтовною площею 0,5153 га (м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/6; 

1.4. орієнтовною площею 0,2466 га (м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/8 В; 

1.5. орієнтовною площею 0,0578 га (м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/4; 

1.6. орієнтовною площею 0,3219 га (м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/3; 

1.7. орієнтовною площею 0,2741 га (м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/5; 

1.8. орієнтовною площею 0,2972 га (м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/12; 

2. Власнику нерухомого майна зазначеному в пункті 1 даного рішення 

укласти договір на проведення робіт по розробці вищезазначеної документації з 

ліцензованою (сертифікованою) проектною організацією. 

3. Розроблена в установленому законом порядку вищезазначена документація 

підлягає затвердженню сесією Хустської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 


