
 УКРАЇНА
 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ІХ  СЕСІЯ    VII  СКЛИКАННЯ
                                                                                                                       ПРОЕКТ 

РІШЕННЯ  №
        .06.2019  м. Хуст

Про  внесення  змін  в  рішення  №1173  VIII
сесії  VII  скликання Хустської  міської  ради
від  31.10.2018,  №1301  VIII  сесії  VII
скликання  Хустської  міської  ради  від
14.12.2018,  ,  №1322  IХ  сесії  VII  скликання
Хустської міської ради від 22.02.2019, №1379
ІХ  сесії  VII  скликання  Хустської  міської
ради  від  10.05.2019  «Про  затвердження
проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних  ділянок,  звітів  про  експертну
оцінку земельних ділянок для продажу права
власності  на  торгах  у  формі  аукціону  та
проведення земельних торгів»

Розглянувши  клопотання  Головного  управління  Держгеокадастру  у
Закарпатській області з питань дотримання вимог земельного законодавства за
об’єктом – земельною ділянкою  за №787/02-16 від 08.05.2019 та №847/02-16 від
17.05.2019,  враховуючи  висновок  постійної  депутатської  комісії  з  питань
землекористування та охорони навколишнього середовища та керуючись ст.12,
83ст.122,127,134-139 Земельного кодексу України , сесія міської ради 

в и р і ш и л а :

1. Внести зміни в рішення №1173 VIII сесії VII скликання Хустської міської
ради від 30.10.2018. «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, звітів про експертну оцінку земельних ділянок для продажу
права  власності  на  торгах  у  формі  аукціону  та  проведення  земельних  торгів»
доповнивши пунктом :

«Змінити  цільове  призначення  земельних  ділянок,  які  виставляються  на
земельні  торги,  із  земель  сільськогосподарського  призначення  на  землі  для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (код КВЦПЗ
-03.15), розташованих за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, ур. «Бартуші».

2. Внести зміни в рішення №1301 VIII сесії VII скликання Хустської міської
ради від 14.12.2018 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, звітів про експертну оцінку земельних ділянок для продажу
права  власності  на  торгах  у  формі  аукціону  та  проведення  земельних  торгів»
доповнивши пунктом :

«Змінити  цільове  призначення  земельних  ділянок,  які  виставляються  на
земельні  торги,  із  земель  сільськогосподарського  призначення  на  землі  для



будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (код КВЦПЗ
-03.15), розташованих за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, ур. «Бартуші».

3. Внести зміни в рішення №1322 ІХ сесії VII скликання Хустської міської
ради від 22.02.2019 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, звітів про експертну оцінку земельних ділянок для продажу
права  власності  на  торгах  у  формі  аукціону  та  проведення  земельних  торгів»
доповнивши пунктом :

«Змінити  цільове  призначення  земельних  ділянок,  які  виставляються  на
земельні  торги,  із  земель  сільськогосподарського  призначення  на  землі  для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (код КВЦПЗ
-03.15), розташованих за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, ур. «Бартуші».

4. Внести зміни в рішення №1379 ІХ сесії VII скликання Хустської міської
ради від 10.05.2019 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, звітів про експертну оцінку земельних ділянок для продажу
права  власності  на  торгах  у  формі  аукціону  та  проведення  земельних  торгів»
доповнивши пунктом :

«Змінити  цільове  призначення  земельних  ділянок,  які  виставляються  на
земельні  торги,  із  земель  сільськогосподарського  призначення  на  землі  для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (код КВЦПЗ
-03.15), розташованих за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, ур. «Бартуші».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію  з  питань  землекористування  та  охорони  навколишнього  середовища
(Шегута Я.Ф.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В. КАЩУК

Гелеван


