
ПЕРЕЛІК
рішень, прийнятих на ІІ засіданні

Х сесії  Хустської міської ради VІІ скликання 
від 25.03.2020 року

№ п/
п

Назва рішення
№

рішень

1. Про  затвердження  Програми  матеріально-технічного  забезпечення щодо
створення територіального центру комплектування та соціальної підтримки
на базі Хустського об’єднаного  міського військового комісаріату на  2020
рік

1879

2. Про внесення  змін до  Програми благоустрою міста  Хуста  на  2020-2022
роки

1880

3. Про  внесення  змін  до  Програми  реконструкції,  ремонту  та  утримання
вулиць і доріг комунальної власності у м. Хуст на 2020-2022  роки

1881

4. Про  внесення  змін  до   Програми  охорони  навколишнього  природного
середовища в м. Хуст на 2020-2022 роки

1882

5. Про  внесення  змін  до   Програми  створенню  та  діяльності  об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)  в місті  Хуст  на 2020-
2022  роки

1883

6. Внесення змін до рішення ІХ сесії Хустської міської ради VII скликання №
1761 від 16.12.2019 р. Про затвердження програми «Обдаровані діти» на
2020 рік

1884

7. Про  внесення  змін  до  рішення  №985  від  18.05.2018  р.  «Про  Міську
програму забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на
2018-2025  роки»  із  змінами  від  27.07.2018  №1063,   31.10.2018  №1170,
30.11.2018 №1213, 23.08.2019 №1547, 24.10.2019 №1581, 16.12.2019 №1749

1885

8. Про внесення змін до Програми Підтримки соціально-незахищених верств
населення міста на 2020-2022 роки

1886

9. Про  внесення  змін  до  Програми  надання  фінансової  підтримки
комунальним підприємствам Хустської міської ради на 2018-2020 роки

1887

10. Про  затвердження  Програми  фінансової  підтримки  комунального
некомерційного  підприємства  "Хустська  центральна  лікарня  імені
Віцинського Остапа Петровича" на 2020 рік

1888

11. Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  16.12.2019  року  №1768
«Про міський бюджет м. Хуст на 2020 рік» (зі змінами від 10 лютого 2020
року)

1889

12. Про  затвердження  звіту  про  експертну  грошову  оцінку  та  продаж  у
власність  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  в
м. Хуст, вул. Августина Волошина, 96, громадянину Величко Т.Т.

1890

13. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки в м. Хуст, вул. Колгоспна, б/н громадянину Галай М. Ю.

1891

14. Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок
та  проведення повторних  земельних торгів у  формі  аукціону  з  продаж
земельних ділянок у власність в м.Хуст, ур. «Бартуші»

1892

15. Про  затвердження  проекту  із  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  в  м. Хуст,  вул. Миколи  Аркаса,  8  у  комунальну  власність
територіальній громаді в особі Хустської міської ради

1893

16. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної 1894



ділянки у користування на умовах оренди в м. Хуст, майдан Незалежності,
21

17. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Небесної Сотні,
122, громадянці Шпілька Л. М.

1895

18. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Корятовича, 15,
громадянці Келемен А. В.

1896

19. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  користування  на  умовах  оренди  в  м. Хуст,  вул. Гойди, 30 А,
громадянці Голяк Г.С.

1897

20. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Чайковського,
4, громадянці Штефуца Г.І.

1898

21. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  обслуговуючому  кооперативу  «Козарі»,  в  м.  Хуст,  вул.  Івана
Франка, б/н

1899

22. Про  затвердження  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок та передачу у власність громадянам

1900

23. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки в м. Хуст, по вул. Пачовського, 12, ТОВ “Іванна”

1901

24. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки в м. Хуст, по вул. Сливова, 34, Томишин П.І.

1902

25. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
зі  зміною координат та конфігурації,  без зміни площі,  громадянці  Збоян
Тамарі Василівні

1903

26. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
зі зміною координат та конфігурації, без зміни площі, громадянці Френчко
Ларисі Сергіївні

1904

27. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність громадянам

1905

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в м. Хуст, вул. Слов`янська, 75, громадянці Крічфалушій
Н. В.

1906

29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в м. Хуст, вул. Пушкіна, 3, громадянці Рущак М.В.

1907

30. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в м. Хуст, вул. Свободи, 27 К

1908

31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в м. Хуст,  вул. 900-річчя Хуста,  4,  ОСББ "НАШ ДІМ-
2018"

1909

32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам

1910

33. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) в м. Хуст, вул. Івана Франка, 18, територіальному управлінню

1911



Державної судової адміністрації України в Закарпатській області
34. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою

щодо поділу існуючого землекористування в м. Хуст, вул. Борканюка, 13
1912

35. Про надання дозволу на розробку технічної документація із землеустрою
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється
право суборенди, сервітуту в  м. Хуст, вул. Івана Панькевича, 21

1913

36. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки в  порядку  зміни цільового  призначення  м.  Хуст,  вул.
Небесної Сотні, 122, громадянину Червак Б.М.

1914

37. Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст,  вул.  Заводська,  1 А,
громадянину Сеньо В.Й.

1915

38. Про  надання  в  оренду  земельної  ділянки  без  зміни  її  меж  та  цільового
призначення в м. Хуст, вул. Івана Франка, 149, громадянину Федоров В.

1916

39. Про внесення  змін до  рішення №1816 ІХ сесії  VІІ  скликання Хустської
міської ради від 24.12.2019 «Про затвердження технічної документації  із
землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  м. Хуст,  вул. Івана Франка,
149,  ТДВ  «Хустський  м’ясокомбінат»  та  надання  в  оренду  земельних
ділянок»

1917

40. Про внесення змін до рішення № 1855 Х сесії Хустської міської ради VІI
скликання  від  10.02.2020  «Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Хуст по
вул. Івана Франка, 207»

1918

41. Про внесення змін до рішення №1845 Х сесії Хустської міської ради  VІІ
скликання від 10.02.2020

1919

42. Про внесення змін до рішення №1787 ІХ сесії Хустської міської ради VIІ
скликання  від  16.12.2019  «Про  надання  дозволу  на  розробку  проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам»

1920

43. Про внесення змін до рішення №1787 IX сесії Хустської міської ради VII
скликання  від  16.12.2019  «Про  надання  дозволу  на  розробку  проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам»

1921

44. Про  внесення  змін  в  рішення  №1858  Х  сесії  VII  скликання  Хустської
міської ради «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної  ділянки в м. Хуст,  вул. Пасічна,  1  Релігійно греко-
католицькій громаді «Воскресіння Господнього»

1922

45. Про внесення змін до рішення №504 VІІІ сесії Хустської міської ради VІІ
скликання від 26.10.2007

1923

46. Про  визначення  переліку  вільних  земельних  ділянок,  призначених  для
продажу на земельних торгах у формі аукціону

1924

47. Про  затвердження  звіту  про  експертну  грошову  оцінку  та  продаж  у
власність  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  в
м. Хуст, вул. Пирогова, 27 К, ВК «САНТЕХНІК ХУСТ»

1925

48. Про  затвердження  звіту  про  експертну  грошову  оцінку  та  продаж  у
власність  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  в
м. Хуст, вул. Івана Франка, 94, ТОВ «СВІТ»

1926

49. Про  затвердження  звіту  про  експертну  грошову  оцінку  та  продаж  у
власність  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  в
м. Хуст, вул. Івана Франка, 149 громадянину Немеш М.М.

1927

50. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  комунальну  власність  для  будівництва  та
обслуговування будівель закладів освіти по вул. Зарічна, 48 в с. Зарічне

1928



51. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки в м. Хуст, вул. Вокзальна, 15 громадянину Щуфань В. В.

1929

52. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 197, громадянину Роспопа Б.Й.

1930

53. Про  затвердження  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок , звітів про експертну оцінку земельних ділянок для продажу права
власності на торгах у формі аукціону та проведення земельних торгів

1931

54. Про  затвердження  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок та передачу у власність громадянам

1932

55. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
зі  зміною  координат  та  конфігурації,  без  зміни  площі,  громадянці
Сабадош О.С.

1933

56. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в м. Хуст, вул. Заводська, 1 Б, громадянці Павлій А.В.

1934

57. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  м. Хуст,  вул. Карпатської  Січі,  41  співвласникам
нерухомого  майна:  ПВКП "ОБ'ЄКТИВ",  ТДВ "СЛУЖБА  ПОБУТУ",
громадянину Клованич Ю. І.

1935

58. Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо
встановлення (зміни) меж населених пунктів: м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж,
с. Зарічне, Хустської міської ради Закарпатської області

1936

59. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  СВЯТО-ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКОМУ  ЧОЛОВІЧОМУ
МОНАСТИРЮ ХУСТСЬКО-ВИНОГРАДІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УПЦ

1937

60. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в м. Хуст, вул. Пирогова,27/1, ОСББ "ПРЕМІУМ ХАУС"

1938

61. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам

1939

62. Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із
нормативної  грошової  оцінки  земель  Хустської  міської  ради  в  межах
населених пунктів  м. Хуст,  с. Кіреші,  с. Чертіж,  с. Зарічне,  Закарпатської
області

1940

63. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  СВЯТО-ТРОЇЦЬКОМУ  ЧОЛОВІЧОМУ  МОНАСТИРЮ
ХУСТСЬКО-ВИНОГРАДІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УПЦ

1941

64. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  в  м. Хуст,  майдан
Незалежності,  25  громадянці  Басіна  І.О.  без  підпису  із  суміжним
землекористувачем Корпош М.І.

1942

65. Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність Чоловка М.В. без підпису суміжника Турзай С.І.

1943

66. Про внесення змін до рішення V сесії  VІІ скликання № 460 від 09.12.2016
«Положення  про  управління  з  питань  майна  комунальної  власності
виконавчого комітету Хустської міської ради»

1944

67. Про  внесення  змін  в  додаток  1  рішення  ІХ  сесії  VII  скликання  від
16.12.2019 №1770 «Про затвердження Переліку об’єктів комунальної

власності  територіальної громади міста Хуст, які визначені до відчуження

1945



в 2020 році»
68. Про  внесення  змін  до  рішення  від  18.05.2018  №938  «Про  передачу  та

закріплення  на  праві  оперативного  управління  за  комунальним
підприємством «Хусттепло» нежитлових приміщень по вул. Поперечна, 1
«А» в м. Хуст

1946

69. Про затвердження Висновку про вартість оцінюваного майна-приміщення
готелю  «Хуст»  та  надання  дозволу  на  відчуження  способом  аукціону
приміщення готелю «Хуст» по вул. Р.Шухевича (Поперечна),2 в м. Хуст

1947

70. Про затвердження Висновку про вартість оцінюваного майна-нежитлової
будівлі (котельні) по вул. Київська набережна, 2 К в м. Хуст

1948

71. Про передачу в оренду частини нежитлових приміщень в м. Хуст, майдан
Незалежності,  1  Південно-Західному  міжрегіональному  управлінню
Міністерства юстиції

1949

72. Про продовження дії договору    від 25.04.2014 № 40/5 оренди нежитлових
вбудованих приміщень цокольного поверху в м. Хуст вул. 900-річчя Хуста,
27

1950

73. Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  постійне  користування  ОСББ  «Фортуна+»  без  підпису  із  суміжним
землевласником Василик Я.І.

1951

74. Про надання дозволу на розробку проекту детального планування території
в м. Хуст, вул. Жайворонкова

1952

75. Про надання матеріальної допомоги 1953

   Секретар ради                                 Володимир ЕРФАН
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