
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                 III   СЕСІЯ VIІI   СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 970 

16.09.2022        м. Хуст 

 

Про надання в оренду земельних ділянок 

в м. Хуст, вул. Львівська, 239 
 

Розглянувши клопотання хустського технічного коледжу товариства 

сприяння обороні України (ХУСТЕК ТСОУ)за №2389/02-16 від 29.08.2022, 

щодо припинення права постійного користування земельними ділянками, яку 

зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

реєстраційним номером об’єкта майна – 2499614921120 та за реєстраційним 

номером об’єкта майна – 2499657921120, в зв’язку з продажем права власності 

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

2580136321120 та 2153132721108, відповідно) та заявуДимарська Н.М. №Д-

1099/02-27від 30.08.2022, та заяву Шимоня О.Ю. №Ш-1100/02-27 від 30.08.2022 

щодо оформлення права користування 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, 141 Земельного кодексу України, Хустська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити Хустському технічному коледжу товариства сприяння 

обороні України, код ЄДРПОУ – 02724481, право постійного користування 

земельною ділянкою: 

1.1 кадастровий номер – 2110800000:01:069:0120, площею 0,0418 га, номер 

запису про інше речове право – 46021128 від 24.12.2021; 

1.2 кадастровий номер – 2110800000:01:069:0121, площею 1,0519 га, номер 

запису про інше речове право – 46021377 від 24.12.2021. 

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

2.1. з кадастровим номером – 2110800000:01:069:0120, площею 0,0418 га 

(м. Хуст, вул. Львівська, 239 Д),громадянці Димарська Наталії Михайлівні, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3114102320, для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти(категорія – землі 

житлової та громадської забудови). 

2.2. з кадастровим номером – 2110800000:01:069:0121, площею 1,0519 га 

(м. Хуст, вул. Львівська, 239 Е), громадянці Шимоня Олені Юріївні, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 1660001507, для 



будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (категорія – землі 

житлової та громадської забудови). 

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 
 


