
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                  ПОЗАЧЕРГОВА    СЕСІЯ  VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 803 
 

16.02.2022 м. Хуст 

 
Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)в м. Хуст, вул. Колгоспна, 5 

 

Розглянувши клопотання виробничо-комерційної фірми "ЛЕДА'С-

УКРАЇНА" (ВКФ "ЛЕДА'С-УКРАЇНА")зареєстровану адміністратором 

дозвільного центру Хустської міської ради за №171794 від 04.01.2022, про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно Державного 

акту №ІІ-ЗК 002381 від 01.08.2001,враховуючи рішення №554ІІ сесії Хустської 

міської ради VІІІ скликання «Про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) в м. Хуст, вул. Колгоспна, 5ВКФ "ЛЕДА'С-

УКРАЇНА"»від 20.10.2021, 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, 123, 124 Земельного кодексу України, 

Хустська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)площею 2,4631 га з 

кадастровим номером – 2110800000:01:057:0096, (м. Хуст, вул. Колгоспна, 5),для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (категорія 

земель – землі промисловості). 

2. Припинити дію Державного акту на право постійного користування 

земельною ділянкою в м. Хуст, по вул. Колгоспна, 5, наданій в постійне 

користування ВКФ "ЛЕДА'С-УКРАЇНА", бланк серії ІІ-ЗК 002381 

зареєстрованого в Книзі записів державних актів на землю за №439 від 01.08.2001. 

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

2,4631 га з кадастровим номером – 2110800000:01:057:0096, (м. Хуст, вул. 

Колгоспна, 5), ВКФ "ЛЕДА'С-УКРАЇНА", код юридичної особи – 31098952, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  
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підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (категорія 

земель – землі промисловості). 

4. Землекористувачу зазначеному в пункті 2 даного рішення укласти з 

Хустською міською радою договір оренди земельної ділянки та провести його 

реєстрацію. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 


