
 
 УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ІІІ   СЕСІЯ    VІІІ   СКЛИКАННЯ 

                                                                                                                            

РІШЕННЯ № 997 
 

28.10.2022 м. Хуст 
 

Про визначення в перелік земельної 

ділянки комунальної власності по вул. 

Заводська,№1А в м. Хуст, для продажу 

права власності на електронних торгах у 

формі аукціону та надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки 

 

З метою наповнення бюджету міста Хуст, відповідно до п. 34 ч.1 ст. 26, 

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

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

враховуючи проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки,цільове 

призначення якої змінюється, затверджену містобудівну документацію – проект 

детального планування території, висновок постійної депутатської комісії з 

питань землекористування та охорони навколишнього середовища та 

керуючись ст.12, 83 122, 127, ст. 134-139 Земельного кодексу України, Хустська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А :  

 

1. Затвердити проєкт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0137га, кадастровий номер –2110800000:01:075:0046,вул. Заводська, 

№1 А, цільове призначення якої змінюється, із земель для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти на землі для розміщення та експлуатації 

основних,підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств 

переробної,машинобудівної та іншої промисловості, Хустської міської 

територіальної громади в особі Хустської міської ради, код ЄДРПОУ:34005221. 
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, комунальної власності 

для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на землі для 

розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель і споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код згідно з 

КВЦПЗ – 11.02), площею 0,0137 га, кадастровий номер – 

2110800000:01:075:0046, м. Хуст, вул. Заводська, №1А, Хустській міській 

територіальній громаді в особі Хустської міської ради, код ЄДРПОУ:34005221. 
3. Внести в перелік земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, призначених для продажу права власності на електронних торгах у 

формі аукціону земельну ділянку комунальної власності з кадастровим номером 



2110800000:01:075:0046, площею 0,0137 га по вул. Заводська,№1А  в м. Хуст, 

Закарпатської області, для розміщення та експлуатації основних,підсобних і 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної,машинобудівної та іншої 

промисловості (код згідно з КВЦПЗ – 11.02); 

     4.   Надати дозвіл Виконавчому комітету Хустської міської ради на  

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, з кадастровим 

номером 2110800000:01:075:0046, площею 0,0137 га по вул. Заводська,№1А в 

м. Хуст, Закарпатської області для подальшого продажу у власність. 

     5. Передбачити виготовлення звіту експертної грошової оцінки земельної 

ділянки за рахунок коштів виконавця з подальшим відшкодуванням переможцем 

аукціону. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища.  

 

Секретар ради                    Василь ГУБАЛЬ 
 


