
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                      Х  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 2044 
 
 

26.06.2020 м. Хуст 
 

Про внесення змін до рішення №1968 Х сесії 
Хустської міської ради VІІ скликання від 
08.05.2020 «Про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки в м. Хуст, майдан 

Незалежності, 5» 

 

 

Враховуючи договір купівлі–продажу нерухомого майна за адресою 

майдан Незалежності, 5, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим 

номером – 2110800000:01:001:0117, яка перебуває в постійному користуванні 

ПрАТ «Служба побуту»» згідно Державного акту на право постійного 

користування землею №ІІ-ЗК №001441 від 25.06.2018, висновок постійної 

депутатської комісії з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища, керуючись статтею 120 пунктом е) статті141Земельного Кодексу 

України та пп. 34 п.1 ст. 26, Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, сесія Хустської міської ради 

 

                                              ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в пункт 1 рішення №1968 Х сесії Хустської міської ради 

VІІ скликання від 08.05.2020 «Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки в м. Хуст, майдан Незалежності, 5», 

виклавши його в новій редакції: 

"1. Припинити ПрАТ «Служба побуту»», код ЄДРПОУ  – 03054108 право 

постійного користування земельною ділянкою площею 0,0100 га,кадастровий 

номер – 2110800000:01:001:0117 (м. Хуст, майдан Незалежності, 5), номер 

запису про інше речове право – 26832457 від 25.06.2018." 

2. Доповнити рішення №1968 Х сесії Хустської міської ради VІІ 

скликання від 08.05.2020 «Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки в м. Хуст, майдан Незалежності, 5» 

наступними пунктами: 

"2. Оформити право користування земельної ділянки площею 

0,0100 га,кадастровий номер – 2110800000:01:001:0117 (м. Хуст, майдан 

Незалежності, 5), громадянину Лунченко Валерію Дмитровичу, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2092915292, для 



будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

(категорія – землі житлової та громадської забудови)." 

"3. Надати дозвіл виконавчому комітету Хустської міської ради на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0100 га з 

кадастровим номером – 2110800000:01:001:0117 (м. Хуст, майдан 

Незалежності, 5) для будівництва та обслуговування будівель закладів 

побутового обслуговування (категорія – землі житлової та громадської 

забудови)." 

"4. Власнику нерухомого майна зазначеного в пункті 2 даного рішення 

укласти з Хустською міською радою договір про оплату авансового внеску в 

рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 


