
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                  ІІІ   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 1124 
 
 

16.12.2022 м. Хуст 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування в м.Хуст, 

вул.Сливова, №34 та с.Зарічне, 

вул.Зарічна, №5, ДП "Хустське лісове 

дослідне господарство" 
 

Розглянувши: заяву голови комісії з припинення ДП "Хустське лісове 

дослідне господарство" Буришин М.Ф. за вхідним №3273/02-16 від 17.11.2022, 

щодо затвердження проекту землеустрою та оформлення права постійного 

користування земельними ділянками; проект землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, враховуючи рішення № 964 III сесії Хустської міської ради 

VІІI скликання від 16.09.2022 «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування              

ДП "Хустське лісове дослідне господарство" , висновок постійної депутатської 

комісії з питань землекористування та охорони навколишнього середовища, 

керуючись ст.144 Конституції України, ст.ст.12, 92, Земельного кодексу України, 

пп.34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Хустська  

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а 

саме: 
1.1. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХУСТСЬКЕ ЛІСОВЕ ДОСЛІДНЕ 

ГОСПОДАРСТВО", код ЄДРПОУ – 22114649 на земельну ділянку площею 

0,5229га з кадастровим номером – 2110800000:01:047:0067, (м.Хуст, вул. Сливова, 

№34), для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг; 
1.2. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХУСТСЬКЕ ЛІСОВЕ ДОСЛІДНЕ 

ГОСПОДАРСТВО", код ЄДРПОУ – 22114649 на земельну ділянку площею 

0,3588га з кадастровим номером – 2110800000:02:001:0077, (с.Зарічне, вул. 

Зарічна, №5), для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг; 
2. Передати у постійне користування ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ХУСТСЬКЕ ЛІСОВЕ ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО", код ЄДРПОУ – 

22114649 земельні ділянки, а саме: 
2.1. Земельну ділянку площею 0,5229га з кадастровим номером – 

2110800000:01:047:0067, (м.Хуст, вул. Сливова, №34), для ведення лісового 

господарства і пов'язаних з ним послуг; 



 

2.2 Земельну ділянку площею 0,3588га з кадастровим номером – 

2110800000:02:001:0077, (с.Зарічне, вул. Зарічна, №5), для ведення лісового 

господарства і пов'язаних з ним послуг; 
3. Власнику нерухомого майна зазначеному в пункті 2 даного рішення 

провести державну реєстрацію права користування земельною ділянкою. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 


