
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    ІІ  СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 530 
 

 

20.10.2021 м. Хуст 
 

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки в м. Хуст по вул. Рильського, 

№34ТОВ «МПАРК» 

 

Керуючись ст.ст. 14 та 144 Конституції України,п. 34, п. 1, ст. 26, Закону 

України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. ст. 12, 93, 107 

Земельного Кодексу України, ст. 56 Закону України „ Про землеустрій ”, 

враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань 

землекористування та охорони навколишнього середовищата розглянувши 

заяву ТОВ «МПАРК», юридична адреса м. Хуст, вул. Рильського, №34 

зареєстровану адміністратором центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Хустської міської ради від 10.09.2021р. №138801  та 

матеріали технічної документації, погодженої відповідними службами, 

Хустська міська рада 

В И Р І Ш И Л А :  

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  загальною площею 0,6181 га  з кадастровим номером 

2110800000:01:047:0043  в м. Хуст, вул. Рильського,34, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості: 

1.1 площею - 0,5811 га, кадастровий номер 2110800000:01:047:0066; 

1.2 площею -0,0370 га, кадастровий номер 2110800000:01:047:0065. 

2. Припинити право користування земельною ділянкоюплощею 0,6181 га  з 

кадастровим номером 2110800000:01:047:0043 ТОВ «МПАРК», код ЄДРПОУ –

 40307080, згідно договору оренди №0408 від 01.03.2019. 

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

кадастровим номером –2110800000:01:047:0066, площею 0,5811 га (м. Хуст, 

вул. Рильського, 34),ТОВ «МПАРК», код ЄДРПОУ – 40307080, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (категорія – землі житлової та 

громадської забудови). 

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

кадастровим номером – 2110800000:01:047:0065, площею 0,0370 га (м. Хуст, 

вул. Рильського, 34), громадянину Мисів Василю Михайловичу, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 1947502495, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (категорія – землі житлової та 

громадської забудови). 



 

5. Надати дозвіл виконавчому комітету Хустської міської ради на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, площею 0,0370 га з 

кадастровим номером – 2110800000:01:047:0065, яка розташована в м. Хуст, 

вул. Рильського, №34, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (категорія земель – землі промисловості (секція J 11.02)), з 

метою подальшого продажу громадянину Мисів Василю Михайловичу, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 1947502495. 

6. ТОВ «МПАРК», код ЄДРПОУ – 40307080, провести встановлення меж в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок та державну реєстрацію іншого 

речового права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

7. Власнику нерухомого майна зазначеному в пункті 5 даного рішення 

укласти з Хустською міською договір про оплату авансового внеску в рахунок 

оплати ціни земельної ділянки. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 
 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


