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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                  Х  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 2045 
 
 

26.06.2020 м. Хуст 
 

Про визначення переліку вільних 

земельних ділянок, призначених для 

продажу права власності (права оренди) 

на земельних торгах у формі аукціону 

  

З метою наповнення бюджету міста Хуст, враховуючи наявну 

містобудівну документацію, висновок  постійної  депутатської комісії з питань 

землекористування та охорони навколишнього середовища та керуючись ст. 

ст.134,135,136,137,138, 139, Земельного Кодексу України, п. 34 ч.1 ст. 26, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Хустської 

міської ради  

                                                       ВИРІШИЛА: 

 

 1.Визначити перелік вільних земельних ділянок, призначених для 

продажу права власності (права оренди) на земельних торгах у формі 

аукціону: 

1.1. земельну ділянку по вул. Вербова, б/н в м. Хуст, орієнтовною 

площею 0,2407 га, для облаштування та догляду за прибережними захисними 

смугами; 

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

площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови; 

1.3. земельну ділянку по вул. Львівська, б/н в м. Хуст, орієнтовною 

площею 0,1770 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови. 

2. Надати дозвіл Виконавчому комітету Хустської міської ради на 

складання проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок:  

2.1. земельну ділянку по вул. Вербова, б/н в м. Хуст, орієнтовною 

площею 0,2407 га, для облаштування та догляду за прибережними захисними 

смугами; 

2.2. земельну ділянку по вул. Вокзальна, б/н в м. Хуст, орієнтовною 

площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови; 

2.3. земельну ділянку по вул. Львівська, б/н в м. Хуст, орієнтовною 

площею 0,1770 га для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови. 
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3. Передбачити виготовлення проекту із землеустрою на земельну 

ділянку за рахунок коштів виконавця з подальшим відшкодуванням 

переможцем аукціону. 

4. 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 Володимир КАЩУК 

 


