
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                               VІ    СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 820 

14.12.2017 м. Хуст 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

м. Хуст, по вул. Івана Франка, 175, 

ТзОВ «Автомобіліст» 
 

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю 

«Автомобіліст» (ТзОВ «Автомобіліст»), зареєстровану адміністратором 

дозвільного центру Хустської міської ради за №603 від 01.12.2017, щодо 

затвердження проекту землеустрою та оформлення права користування земельною 

ділянкою; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, заяву-згоду на 

оплату авансового внеску в рахунок ціни викупу земельної ділянки за №Ф-1732/02-

27 від 01.12.2017 та Ф-2008/02-16 від 05.12.2017, враховуючи рішення №629 VI 

сесії Хустської міської ради VІІ скликання від 27.06.2017 «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Хуст по 

вул. Івана Франка, 175, на умовах оренди ТзОВ «Автомобіліст»», висновок 

постійної депутатської комісії з питань землекористування та охорони 

навколишнього середовища №45 від 06.12.2017, 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 Земельного кодексу України, сесія міської ради 

 

в и р і ш и л а :  

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

площею 0,2417 га з кадастровим номером – 2110800000:01:041:0015, в м. Хуст, по 

вул. Івана Франка, 175, для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (категорія – землі 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення). 

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

номером – 2110800000:01:041:0015, площею 0,2417 га, в м. Хуст по вул. Івана 

Франка, 175, ТзОВ «Автомобіліст», код ЄДРПОУ – 13603094, для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства (категорія – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення). 

3. Нати дозвіл виконавчому комітету Хустської міської ради на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером – 

2110800000:01:041:0015, площею 0,2417 га, в м. Хуст по вул. Івана Франка, 175, 

для подальшого продажу у власність ТзОВ «Автомобіліст, код ЄДРПОУ – 

13603094, для промислового використання – 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). 

4. Зобов’язати землекористувача зазначеного в п. 2 даного рішення укласти з 

Хустською міською радою договір оренди землі та провести його державну 

реєстрацію. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

 

СЕКРЕТАР  РАДИ В. ЕРФАН 

 


