
 
  УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                  ІІ   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
 
 

2021 м. Хуст 
 

Про внесення змін до рішення №253 І сесії 
Хустської міської ради VІІІ скликання від 

31.05.2021 «Про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку та продаж у 

власність земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в 

м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 41 

співвласникам нерухомого майна: 

ПВКП "ОБ'ЄКТИВ", ТДВ "СЛУЖБА 

ПОБУТУ", громадянці Руденко І.Г. 

громадянину Клованич Ю. І.» 

 

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 

враховуючи рішення №2082 Х сесії Хустської міської ради VІІ скликання від 

31.07.2020 ««Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди в м. Хуст, 

вул. Карпатської Січі, 41 співвласникам нерухомого майна: 

ПВКП "ОБ'ЄКТИВ", ТДВ "СЛУЖБА ПОБУТУ", громадянину Клованич Ю. І.» 

зі змінами і доповненнями відповідно до рішення №173 І сесії Хустської 

міської ради VІІІ скликання від 31.03.2021 та рішення №550 ІІ сесії Хустської 

міської ради VІІІ скликання від 20.10.2021, висновок постійної депутатської 

комісії з питань землекористування та охорони навколишнього середовища, 

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

Україні”, Хустська міської ради 

 

                                             ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в пункт 2 рішення №253 І сесії Хустської міської ради 

VІІІ скликання від 31.05.2021, виклавши його в новій редакції: 

"2. Продати у власність співвласникам нерухомого майна: 

ПВКП "ОБ'ЄКТИВ", код юридичної особи  – 19103984, ТДВ "СЛУЖБА 

ПОБУТУ", код юридичної особи  – 03054108, громадянці Руденко Ірині 
Геннадіївні, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

2419510549, громадянину Клованич Юрію Івановичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків – 2599103231, громадянці Шимон Тетяні 
Михайлівні, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

2969618187, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 



0,0539 га з кадастровим номером – 2110800000:01:003:0093, (м. Хуст, 

вул. Карпатської Січі, 41) для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови), за ціною 508 120,96 грн. (П’ятсот вісім тисяч сто двадцять 

гривень 96 копійки) – (942 грн. 71 коп. за м2) без ПДВ. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 

 


