
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                 ІХ    СЕСІЯ  VII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1531 
 

11.07.2019 м. Хуст 

 
Про визначення переліку вільних земельних 

ділянок, призначених для продажу на 

земельних торгах у формі аукціону 

  

Керуючись ст. ст.134,135,136,137,138, 139, Земельного Кодексу України, 

враховуючи наявну містобудівну документацію – детальний план території в 

межах вулиць І.Франка,Сливова та об’їзної дороги у місті Хуст,Закарпатської 

області, 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, призначених для продажу 

на земельних торгах у формі аукціону: 

1.1. земельну ділянку по вул. Івана Франка, б/н в м. Хуст, біля АЗС 

«Мавекс», орієнтовною площею 0,1063 га, для розміщення та експлуатації 

об’єктів дорожнього сервісу , (код  КВЦПЗ- 12.11); 

1.2. земельну ділянку по вул. Івана Франка, б/н в м. Хуст , орієнтовною 

площею 0,1500 га, для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу , 

(код  КВЦПЗ- 12.11); 

1.3. земельну ділянку по вул. Івана Франка, б/н в м. Хуст ,біля земельної 

ділянки з кадастровим номером 2110800000:01:042:0030, орієнтовною площею 

0,4550 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, (код  КВЦПЗ-11.02) ; 

1.4. земельну ділянку по вул. Івана Франка, б/н в м. Хуст біля земельної 

ділянки з кадастровим номером 2110800000:01:042:0029, орієнтовною площею 

0,2700 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості , (код  КВЦПЗ-11.02) ; 

1.5. земельну ділянку по вул. Івана Франка, б/н в м. Хуст біля земельної 

ділянки з кадастровим номером 2110800000:01:043:0013, орієнтовною площею 

0,5337 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості,  (код  КВЦПЗ-11.02). 
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2. Надати дозвіл Виконавчому комітету Хустської міської ради на 

складання проектів із землеустрою щодо відведення вище зазначених земельних 

ділянок у власність.  

3. Перебачити відповідно до законодавства у зазначених проектах 

землеустрою розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених 

вилученням сільськогосподарських угідь (п.п 1.1 та п.п 1.5). 

 4. Передбачити виготовлення проектів із землеустрою на земельні ділянки 

за рахунок коштів виконавця з подальшим відшкодуванням переможцем аукціону. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища та управління з питань майна комунальної власності виконавчого 

комітету Хустської міської ради. 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА               В. КАЩУК 

 


