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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                 Х  СЕСІЯ   VІІ   СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
 

2020 м. Хуст 

 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у комунальну 

власність територіальній громаді в особі 
Хустської міської ради в м. Хуст, б/н (район 

вулиць Павлова, Тимка, Раковського) 

 

Розглянувши службову записку начальника управління з питань майна 

комунальної власності  виконавчого комітету Хустської міської ради №93/10-07 

від 22.07.2020 про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у комунальну власність територіальній громаді у особі 

Хустської міської ради для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови, враховуючи рішення №1648 Х сесії VI скликання 

Хустської міської ради від 07.10.2014 «Про погодження місця розташування 

земельної ділянки на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в комунальну власність для організації, охорони і використання 

дитячого ігрового майданчика»,  висновок постійної депутатської комісії з питань 

землекористування та охорони навколишнього середовища, керуючись ст. ст. 12, 

40,83,122, 186-1 Земельного Кодексу України, ст.ст. 14 та 144 Конституції 

України, Постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року за 

№677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок», ст. 50 Закону України «Про землеустрій»; п. 34, 

п. 1, ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

Хустської міської ради 

                                                                 ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з  

кадастровим номером 2110800000:01:052:0097, площею 0,1285 га, за адресою: м. 

Хуст, б/н (в районі вулиць Павлова, Тимка, Раковського), в комунальну власність 

територіальній громаді в особі Хустської міської ради, для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови  (категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови). 

     2. Затвердити розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва, 

спричинених вилученням сільськогосподарських угідь на земельну ділянку 

кадастровий номер 2110800000:01:052:0097, площею 0,1285 га в м. Хуст, б/н для 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови у сумі 7 

704 грн.89 коп. 

    3. Виконавчому комітету Хустської міської ради провести реєстрацію 

комунальної власності за територіальною громадою в особі Хустської міської 

ради на земельну ділянку з цільовим призначенням: для будівництва та 
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обслуговування інших будівель громадської забудови, кадастровий 

номер 2110800000:01:052:0097. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

          Гелеван В. 


