
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

VII  (позачергова) СЕСІЯ  VII СКЛИКАННЯ 
 

      РІШЕННЯ № 867 

22.12.2017                                                          м.  Хуст 

 
Про визначення переліку вільних земельних 

ділянок,призначених для продажу на 

земельних торгах у формі аукціону в ур. 

«Бартуші» 

  

З метою наповнення міського бюджету коштами від продажу вільних 

земельних ділянок міста Хуст, враховуючи затверджену містобудівну 

документацію, проект детального планування території - район урочища 

«Бартуші», керуючись, ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», пп. 34 п.1 ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. ст. 14 та 144 Конституції України, ст. ст. 19, 20, 22, 26, 50  Закону 

України «Про землеустрій», ст.134,135,136,137,138, 139,Земельного кодексу 

України, враховуючи висновок  постійної  депутатської комісії з питань 

землекористування та охорони навколишнього середовища та керуючись п. 34 ч.1 

ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської 

ради  

в и р і ш и л а :  

 

 1. Визначити перелік вільних земельних ділянок в урочищах «Бартуші», 

призначених для продажу на земельних торгах у формі аукціону: 

1.1.земельну ділянку №1, орієнтовною площею 0,5000 га, для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.2.земельну ділянку №2, орієнтовною площею 0,5000 га, для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.3. земельну ділянку №3, орієнтовною площею 0,5000 га, для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.4.земельну ділянку №4, орієнтовною площею 0,3000 га, для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.5.земельну ділянку №5, орієнтовною площею 0,2000 га, для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.6.земельну ділянку №6, орієнтовною площею 0,2500 га, для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.7.земельну ділянку №7, орієнтовною площею 0,2500 га, для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.8.земельну ділянку №8, орієнтовною площею 0,2000 га, для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови; 



  

1.9.земельну ділянку №9, орієнтовною площею 0,2000 га, для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.10.земельну ділянку №10, орієнтовною площею 0,1500 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.11.земельну ділянку №11, орієнтовною площею 0,2000 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.12.земельну ділянку №12, орієнтовною площею 0,2500 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.13.земельну ділянку №13, орієнтовною площею 0,2500 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.14.земельну ділянку №14, орієнтовною площею 0,2000 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.15.земельну ділянку №15, орієнтовною площею 0,2000 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.16.земельну ділянку №16, орієнтовною площею 0,2500 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.17.земельну ділянку №17, орієнтовною площею 0,2500 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.18.земельну ділянку №18, орієнтовною площею 0,2000 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.19.земельну ділянку №19, орієнтовною площею 0,1500 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.20.земельну ділянку №20, орієнтовною площею 0,2000 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.21.земельну ділянку №21, орієнтовною площею 0,3300 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.22.земельну ділянку №22, орієнтовною площею 0,2800 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.23.земельну ділянку №23, орієнтовною площею 0,1500 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.24.земельну ділянку №24, орієнтовною площею 0,2000 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.25.земельну ділянку №25, орієнтовною площею 0,2500 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.26.земельну ділянку №26, орієнтовною площею 0,2000 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.27.земельну ділянку №27, орієнтовною площею 0,2500 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.28.земельну ділянку №28, орієнтовною площею 0,2000 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.29.земельну ділянку №29, орієнтовною площею 0,1500 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.30.земельну ділянку №30, орієнтовною площею 0,2000 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.31.земельну ділянку №31, орієнтовною площею 0,2500 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.32.земельну ділянку №32, орієнтовною площею 0,2000 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 



  

1.33.земельну ділянку №33, орієнтовною площею 0,1500 га, для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.34.земельну ділянку №34, орієнтовною площею 0,2000 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.35.земельну ділянку №35, орієнтовною площею 0,2000 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

1.36.земельну ділянку №36, орієнтовною площею 0,1180 га, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови; 

2. Дати дозвіл Виконавчому комітету Хустської міської ради на складання 

проектів землеустрою щодо відведення вище зазначених земельних ділянок у 

власність.  

3. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок, які намічені для продажу. 

4. Доручити міському голові (Кащук В.П.) укласти договір із виконавцем 

земельних торгів - товариством з обмеженою відповідальністю «Хуст-Земля 

Карпат». 

5. Перебачити відповідно до законодавства у зазначених проектах 

землеустрою розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених 

вилученням сільськогосподарських угідь. 

6. Встановити, що фінансування підготовки лотів до проведення торгів 

здійснюється за рахунок виконавця земельних торгів. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА            В. КАЩУК 

 


