
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                  IV  СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
 

02.2023 м. Хуст 

 
Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в м. Хуст, вул. Садова,б/н 

виконавчому комітету Хустської міської 

ради з метою продажу права власності на 

торгах у формі аукціону  

 

Враховуючи інвестиційну привабливість, наявну містобудівну 
документацію – детальний план території по вул. Садова (біля адмінбудинку 

«ЕКОЗУ») в м. Хуст, затверджений рішенням ІІІ сесії VIII скликання №1089 від 

29.11.2022 року , керуючись ст. ст. 12, 83, 135, 136, Земельного Кодексу 
України, ст.ст. 14 та 144 Конституції України, п. 34, п. 1, ст. 26, Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 50 Закону України „Про 

землеустрій”; Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань 
землекористування та охорони навколишнього середовища, Хустська міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  
1. Надати дозвіл, виконавчому комітету Хустської міської ради, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 26212260, на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 

вул.Садова,б/н в м.Хуст з метою продажу права власності на торгах у формі 
аукціону: 

1.1. діл №1 орієнтовною площею 0,4309 га, для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (категорія - землі 
житлової та громадської забудови); 

1.2. діл №13 орієнтовною площею 0,1500 га,  для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (категорія - землі 

житлової та громадської забудови); 
1.3. діл №3 орієнтовною площею 0,1106 га, для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (категорія - землі 

житлової та громадської забудови); 
1.4. діл №7 орієнтовною площею 0,3169 га, для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (категорія-землі 

рекреаційного призначення); 
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1.5. діл №8 орієнтовною площею 0,2248 га, для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (категорія-землі 

рекреаційного призначення); 
2. Виконавчому комітету Хустської міської ради укласти договір на 

проведення робіт по розробці вищезазначеної документації з ліцензованою 

(сертифікованою) проектною організацією. 
3. Розроблена в установленому законом порядку вищезазначена 

документація підлягає затвердженню сесією Хустської міської ради. 

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 
середовища. 

Міський голова Володимир КАЩУК 

Гелеван 


