
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                   ІІІ   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЄКТ  

РІШЕННЯ № 
 

2022 м. Хуст 

 
Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу існуючого 

землекористування на території Хустської 

міської ради КП «Полігон +» 

 

Розглянувши клопотання директора ТзОВ «Закарпатпостачбуд» Артюх 

А.О. за вх. №2829/02-16 07.10.2022р. щодо надання в оренду земельної ділянки 

комунальної власності, технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності,враховуючи рішення ІІІ сесії VІІІ 

скликання Хустської міської ради №899 від 23.07.2022 р. «Про надання дозволу 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу існуючого 

землекористування на території Хустської міської ради КП «Полігон +», 

зареєстроване право постійного користування земельною ділянкою 

(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна - 261078821108, 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, 134, 186 Земельного 

Кодексу України, ст. 50-51 Закону України „ Про землеустрій ”, враховуючи 

висновок постійної депутатської комісії з питань землекористування та охорони 

навколишнього середовища, Хустська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А :  

 

1. Затвердититехнічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки площею 8,27газ кадастровим номером – 

2110800000:07:002:0032 в м. Хуст для будівництва та обслуговування будівель 

закладів комунального обслуговування (категорія – землі житлової та 

громадської забудови), на земельні ділянки: 

1.1. площею 8,0000 га, кадастровий №2110800000:07:002:0381; 

1.2. площею 0,2700 га, кадастровий №2110800000:07:002:0380. 

2. Припинити комунальному підприємству «Полігон +» право постійного 

користування на земельну ділянку площею 0,2700 га, кадастровий 

№21108000:07:002:0380 в м. Хуст. 

3. Надати в оренду терміном на 5 (п’ять) років, ТзОВ 

«Закарпатпостачбуд», код юридичної особи – 41203038, земельну ділянку 

площею 0,2700 га кадастровий №2110800000:07:002:0380 в м. Хуст для 

встановлення устаткування з переробки та сортування побутових відходів. 



4. Залишити у постійному користуванні КП «Полігон +», код юридичної 

особи – 37890974, земельну ділянку площею площею 8,0000 га, кадастровий 

№2110800000:07:002:0381 в м. Хуст для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування. 

5. ТзОВ «Закарпатпостачбуд» укласти з Хустською міською радою договір 

оренди земельною ділянкою та провести реєстрацію іншого речового права. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 
 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 

 


