
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                             VІІІ  СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 1100 

31.08.2018 м. Хуст 

 

Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної 

ділянки для подальшого продажу у 

власність ТДВ «БМУ-Хуст» 
 

Розглянувши: клопотання, щодо припинення права користування частиною 

земельної ділянки в зв`язку з продажем будівлі (споруди) що знаходиться на ній 

від 14.08.2018, клопотання-згоду на оплату авансового внеску в рахунок ціни 

викупу земельної ділянки Товариства з додатковою відповідальністю 

"Будівельно-монтажне управління-Хуст" (ТДВ «БМУ-Хуст») за №1364/02-16, 

№1365/02-16 та №1366/02-16  від 14.08.2018, враховуючи рішення № 1075 VIII 

сесії Хустської міської ради VІІ скликання від 27.07.2018 «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки м. Хуст, 

вул. Сливова, б/н, ТДВ «БМУ-Хуст»», Постанову КМУ №381 від 22.04.2009 «Про 

затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за 

придбання земельних ділянок державної та комунальної власності», висновок 

постійної депутатської комісії з питань землекористування та охорони 

навколишнього середовища, керуючись ст. 12, 127, 128 та перехідними 

положеннями Земельного кодексу України, сесія міської ради 

 

в и р і ш и л а :  
 

1. Припинити ТДВ «БМУ-Хуст», код ЄДРПОУ  – 01269052, право 

користування земельною ділянкою кадастровий номер – 2110800000:01:046:0007, 

площею 2,47 га, в м. Хуст, вул. Сливова, б/н, згідно договору оренди земельної 

ділянки за №0651 від 15.06.2018. 

2. Зобов’язати землекористувача зазначеного в пункті 1 даного рішення, 

укласти з Хустською міською радою відповідну угоду та провести її державну 

реєстрацію. 

3. Надати дозвіл виконавчому комітету Хустської міської ради на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером – 

2110800000:01:046:0006, площею 0,230 га, в м. Хуст по вул. Сливова, б/н, для 

подальшого продажу у власність ТДВ «БМУ-Хуст», код ЄДРПОУ  – 01269052, 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд (категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення). 

4. Надати дозвіл виконавчому комітету Хустської міської ради на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером – 



2110800000:01:046:0006, площею 0,0731 га, в м. Хуст по вул. Івана Франка, 8, для 

подальшого продажу у власність ТДВ «БМУ-Хуст», код ЄДРПОУ  – 01269052, 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд (категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення). 

5. Зобов’язати землекористувача зазначеного в пунктах 3, 4 даного рішення, 

укласти з Хустською міською радою договір про оплату авансового внеску в 

рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

 

СЕКРЕТАР  РАДИ В. ЕРФАН 

 


