
  
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ № 817 

14.12.2017 м. Хуст 
 

Про затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку та продаж у власність 

громадянам – співвласникам: Ляшко Ю. І. 

та Козар О. Ю. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в 

м. Хуст, вул. Августина Волошина, 96 
 

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 

04.12.2017, враховуючи рішення № 765 VI сесії Хустської міської ради VІІ 

скликання від 10.11.2017 «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) в м. Хуст по вул. Августина Волошина, 96, громадянам – 

співвласникам: Ляшко Ю. І. та Козар О. Ю.» висновок постійної депутатської 

комісії з питань землекористування та охорони навколишнього середовища №46 

від 07.12.2017, керуючись ст. 128 Земельного кодексу України, сесія міської ради 
 

в и р і ш и л а :  
 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером – 

2110800000:01:033:0089, в м. Хуст, вул. Августина Волошина, 96, площею 

0,8062 га. 

2. Продати у власність громадянам – співвласникам: Ляшко 

Юрію Івановичу, податковий номер – 3041304494 та Козар Оксані Юріївні, 

податковий номер – 2554217306, земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення з кадастровим номером – 2110800000:01:033:0089, в м. Хуст, 

вул. Августина Волошина, 96, площею 0,8062 га – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (категорія – землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення) за ціною 

1 175 117,12 грн. (Один мільйон сто сімдесят п`ять тисяч сто сімнадцять 

гривень 12 копійок) – ( 145 грн. 76 коп. за м2) без ПДВ. 

3. Укласти з громадянами – співвласниками: Ляшко Ю.І., податковий номер – 

3041304494 та Козар О.Ю., податковий номер – 2554217306, договір купівлі–

продажу земельної ділянки, з розстроченням платежу. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

 

СЕКРЕТАР  РАДИ В. ЕРФАН 

                               VI   СЕСІЯ VII  СКЛИКАННЯ 

  



 


