
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                II   СЕСІЯ  VIІI   СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ ІІ/32 

РІШЕННЯ № 
 

2021 м. Хуст 
 

Про надання в оренду земельної ділянки в 

м. Хуст, вул. Івана Франка, 175 «Ч», 

громадянину Чепинець В.В. 
 

Розглянувши заяву громадянина Чепинець В.В. за №Ч-1164/02-27 від 

28.07.2021, щодо оформлення права користування земельної ділянки яку 

зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

реєстраційним номером об’єкта майна: 2290106721108, в зв’язку з набуттям 

права власності на нерухоме майно (реєстраційний номер об’єкта нерухомого 

майна: 2418903921108) та згоду на оплату авансового внеску в рахунок ціни 

викупу земельної ділянки; враховуючи висновок постійної депутатської комісії з 

питань землекористування та охорони навколишнього середовища, керуючись 

ст. 144 Конституції України, пп. 34 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“, ст. ст. 12, 93, 120, 123, 124, 127, 128 Земельного 

кодексу України, Постанова КМУ від 22.04.2009 «Про затвердження Порядку 

здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельних 

ділянок державної та комунальної власності», Хустська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати в оренду терміном на 5 (п’ять) років, земельну ділянку з 

кадастровим номером – 2110800000:01:041:0002, площею 0,0800 га (м. Хуст, 

вул. Івана Франка, 175 «Ч»), громадянину Чепинець Віталію Вікторовичу, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3290001078, для 

будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. 

2. Надати дозвіл виконавчому комітету Хустської міської ради на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,4300 га з 

кадастровим номером – 2110800000:01:041:0002, (м. Хуст, вул. Івана 

Франка, 175 «Ч»)для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного 

призначення з метою подальшого продажу громадянину Чепинець Віталію 

Вікторовичу, реєстраційний номер облікової картки платника податків –

 3290001078. 

3. Суб’єкту господарської діяльності зазначеному в пункті 1 даного рішення 

укласти з Хустською міською радою: 

3.1. відповідні угоди та провести їх державну реєстрацію. 

3.2. договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 

ділянки. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 


