
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                 II   СЕСІЯ VIIІ   СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
 

2021 м. Хуст 
 

Про надання в оренду земельної ділянки в 

м. Хуст, вул. Івана Франка, 149, 

співвласникам: громадянам  Келемен І. І. 
та Келемен О. В. 

 

Розглянувши заяву громадянина Келемен О. В.та Келемен І.І. за №К-608/02-

27 від 09.08.2021, щодо оформлення права користування земельною ділянкою, яку 

зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

реєстраційним номером об’єкта майна: 2030140021108, в зв’язку з набуттям права 

власності на нерухоме майно (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 

2418890021108; 495907321108; 339189421108; 2418897421108) та клопотання 

ТДВ «Хустський м’ясокомбінат» за №3129/02-16від 17.08.2021, щодо припинення 

права користування земельної ділянки згідно договору оренди №0719 від 

29.01.2020, 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 Земельного кодексу 

України, Хустська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити ТДВ «Хустський м’ясокомбінат», код юридичної особи – 

00443453, право користування земельною ділянкою кадастровий номер – 

2110800000:01:040:0095, площею 0,4929 га (м. Хуст, вул. Івана Франка, 149), 

згідно договору оренди земельної ділянки за №0719 від 29.01.2020. 

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

кадастровим номером – 2110800000:01:040:0095, площею 0,4929 га (м. Хуст, 

вул. Івана Франка, 149), співвласникам нерухомого майна: громадянину Келемен 

Івану Івановичу, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

2811113093 та Келемен Олесі Василівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2877403442, для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (категорія земель – землі промисловості). 

3. Землекористувачам зазначеним в пункті 1 та 2 даного рішення укласти з 

Хустською міською радою відповідні угоди та провести їх реєстрацію. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 


