
                           Додаток 1 
до рішення VIII сесії  Хустської міської ради 
VII скликання №1301від 14.12.2018 року

Перелік
земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності, які

виставляються на земельні торги окремими лотами

Номе
р з/п 

Місце розташування 
земельної ділянки

Площа
земельної

ділянки, га

Кадастровий номер
земельної ділянки  

Категорія земель
Цільове призначення
(вид використання)
земельної ділянки

Умови
продажу

1 2 3 4 5 6 7

1
Закарпатська область, 
м. Хуст, ур. «Бартуші» 0,5000 2110800000:01:070:0197

Землі житлової,
громадської забудови

03.15Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської

забудови

продаж у
власність

2
Закарпатська область, 
м. Хуст, ур. «Бартуші» 0,3000 2110800000:01:070:0201 

Землі житлової,
громадської забудови

03.15Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської

забудови

продаж у
власність

3
Закарпатська область, 
м. Хуст, ур. «Бартуші» 0,2000 2110800000:01:070:0202  

Землі житлової,
громадської забудови

03.15Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської

забудови

продаж у
власність

4
Закарпатська область, 
м. Хуст, ур. «Бартуші» 0,2500 2110800000:01:070:0203

Землі житлової,
громадської забудови

03.15Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської

забудови

продаж у
власність

5
Закарпатська область, 
м. Хуст, ур. «Бартуші» 0,2000 2110800000:01:070:0204

Землі житлової,
громадської забудови

03.15Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської

забудови

продаж у
власність

6
Закарпатська область, 
м. Хуст, ур. «Бартуші» 0,2500 2110800000:01:070:0193

Землі житлової,
громадської забудови

03.15Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської

забудови

продаж у
власність

7 0,2000 2110800000:01:070:0205 Землі житлової, 03.15Для будівництва та продаж у



Закарпатська область, 
м. Хуст, ур. «Бартуші» громадської забудови

обслуговування інших
будівель громадської

забудови
власність

8
Закарпатська область, 
м. Хуст, ур. «Бартуші» 0,2000 2110800000:01:070:0195

Землі житлової,
громадської забудови

03.15Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської

забудови

продаж у
власність

9
Закарпатська область, 
м. Хуст, ур. «Бартуші» 0,1500 2110800000:01:070:0194

Землі житлової,
громадської забудови

03.15Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської

забудови

продаж у
власність

10
Закарпатська область, 
м. Хуст, ур. «Бартуші» 0,2000 2110800000:01:070:0196

Землі житлової,
громадської забудови

03.15Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської

забудови

продаж у
власність

11
Закарпатська область, 
м. Хуст, ур. «Бартуші» 0,2500 2110800000:01:070:0214

Землі житлової,
громадської забудови

03.15Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської

забудови

продаж у
власність

12
Закарпатська область, 
м. Хуст, ур. «Бартуші» 0,1500 2110800000:01:070:0216 

Землі житлової,
громадської забудови

03.15Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської

забудови

продаж у
власність

13
Закарпатська область, 
м. Хуст, ур. «Бартуші» 0,5000 2110800000:01:070:0215  

Землі житлової,
громадської забудови

03.15Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської

забудови

продаж у
власність

14
Закарпатська область, 
м. Хуст, ур. «Бартуші» 0,2000 2110800000:01:070:0213

Землі житлової,
громадської забудови

03.15Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської

забудови

продаж у
власність

15
Закарпатська область, 

м. Хуст, вул. Львівська,б/н 0,0835 2110800000:01:068:0087
Землі житлової,

громадської забудови

03.15Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської

забудови

продаж у
власність

СЕКРЕТАР  РАДИ                                                                                                                                                   В. ЕРФАН


