
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                   ІІ    СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 632 
 

03.12.2021 м. Хуст 
 

Про затвердження проєктів із 
землеустрою, щодо відведення 

земельних ділянок для передачі у 

користування на умовах оренди в 

м. Хуст, ПП «ВІТАНА» 

 

Керуючись ст. ст. 12, 66, 93, 120 Земельного Кодексу України, ст.ст. 14 та 

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

самоврядування в Україні”,ст. 55 Закону України „Про землеустрій”; Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи висновок 

постійної депутатської комісії з питань землекористування та охорони 

навколишнього середовища, розглянувши заяви ПП «Вітана», стосовно 

затвердження проєктів із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок для 

передачі у користування на умовах оренди , Хустська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для передачі у користування на умовах оренди,   ПП «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), для передачі у 

користування на умовах оренди: 

1.1. кадастровий номер 2110800000:01:042:0052, площею 0,2466 га, 

м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/8 Б; 

1.2. кадастровий номер 2110800000:01:042:0048, площею 0,2466 га, 

м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/8 В; 

1.3. кадастровий номер 2110800000:01:042:0053, площею 0,3219 га, 

м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/3; 

1.4. кадастровий номер 2110800000:01:042:0051, площею 0,2741 га, 

м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/5; 

1.5. кадастровий номер 2110800000:01:042:0050, площею 0,2972 га, 

м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/12; 

1.6. кадастровий номер 2110800000:01:042:0056, площею 0,0578 га, 

м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/4; 

1.7. кадастровий номер 2110800000:01:042:0055, площею 0,2466 га, 

м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/8А; 



1.8. кадастровий номер 2110800000:01:042:0057, площею 0,5153 га, 

м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/6. 

2. Надати в оренду терміном на 5 (п’ять) років земельні ділянки зазначені в 

п.1 даного рішення ПП «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). 

3. Власнику нерухомого майна зазначеному в пункті 2 даного рішення 

укласти з Хустською міською радою договори оренди землі та провести їх 

державну реєстрацію. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 
 

 

Міський голова Володимир  КАЩУК 
 


