
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на V засіданні 

Х сесії  Хустської міської ради VІІ скликання  

від 31.07.2020 року 

 
№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

рішень 

1. Про заміщення депутата Хустськоїміської ради 2067 

2. Про зміну назви (перейменування) вулиць та провулків у м. Хуст 2068 

3. Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Хуст за І півріччя 2020 

року 

2069 

4. Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду 2070 

5. 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, 25 

березня,08 травня, 26 червня  2020 року) 

2071 

6. Про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання 

вулиць і доріг комунальної власності у м. Хуст на 2020-2022  роки 

2072 

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

роки 

2073 

8. Про внесення змін до  Програми охорони навколишнього природного 

середовища в м. Хуст на 2020-2022 роки 

2074 

9. Про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки 

комунальним підприємствам Хустської міської ради на 2018 – 2020 роки 

2075 

10. Про внесення змін до рішення Хустської  міської ради від 16.12.2019 р. 

№1763 «Про затвердження Програми проведення масових заходів у 

справах сім’ї, дітей та молоді, підтримки та оздоровлення (відпочинку) 

обдарованих учнів Хустської міської ДЮСШ «Хуст-Нарцис» і Школи  

мистецтв м. Хуст у 2020-2022 роках» 

2076 

11. Про внесення змін до міської Програми оздоровлення та відпочинку 

школярів м. Хуста у 2020-2022 роки 

2077 

12. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у 

власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 

м. Хуст, вул. Колгоспна, б/н громадянину Галай М. Ю. 

2078 

13. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Хуст, вул. Львівська, 190 громадянці Огняник О. Д. 

2079 

14. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у комунальну власність територіальній громаді в особі Хустської 

міської ради в м. Хуст, б/н (район вулиць Павлова, Тимка, Раковського) 

2080 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Кубинця, 4 К, 

ВК «САНТЕХНІК ХУСТ» 

2081 

16. 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. 

2082 

17. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу у власність громадянам 

2083 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

2084 



для передачі у користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Ластовча, 3, 

громадянці Дудаш Я.М. 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Небесної 

Сотні, 97, громадянці Кащук Г.В. 

2085 

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в м. Хуст, вул. Івана Франка, 185 громадянину  Істратов С. А. 

2086 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

зі зміною координат та конфігурації, без зміни площі, громадянину Лемак 

Володимиру Михайловичу 

2087 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки в м. Хуст, по вул. Борканюка, 13, 10 ДПРЧ управління 

ДСНС України у Закарпатській області 

2088 

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність громадянам 

2089 

24. Про надання в постійне користування земельної ділянки в м. Хуст, 

вул. Пасічна, 1релігійній греко-католицькій громаді «Воскресіння 

Господнього» м. Хуст 

2090 

25. Про надання в постійне користування земельної ділянки в м. Хуст, 

вул. Карпатської Січі, 36, АТ "ОЩАДБАНК" 

2091 

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 57 А, громадянці 

Алексович В. В. 

2092 

27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 187 А, громадянину 

Кондраш  Ю. В. 

2093 

28. 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.900-річчя Хуста, б/н 

2094 

29. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

в м. Хуст по вул. Садова, 18 «б» гр. Карпинець Т.І. 

2095 

30. Про виключення з договору оренди земельної ділянки №0234 від 

17.11.2005, в якості співорендаря ТОВ «Хусттранзит КРКТ» 

2096 

31. Про припинення права користування земельною ділянкою 

ПАТ «ТЕХНОМАШ» 

2097 

32. Про внесення змін до рішення № 1186 VІІІ сесії Хустської міської ради VІІ 

скликання від 31.10.2018«Про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Хуст, 

вул. Івана Франка, 175, ТОВ «Торговий дім «Хустська фабрика фетрових 

виробів» 

2098 

33. Про внесення змін до рішення № 1335 ІХ сесії Хустської міської ради VІІ 

скликання від 22.02.2019«Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Хуст, 

вул. Тімірязева, 6, АТ "ОЩАДБАНК"» 

2099 



34. Про внесення змін до рішення №1905Х сесії Хустської міської ради VIІ 

скликання від 25.03.2020 «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність громадянам» 

3000 

35. Про внесення змін до рішення Х сесії Хустської міської ради VІI 

скликання від 25.03.2020 №1908 «Про надання дозволу на розробку 

проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Хуст, вул. 

Свободи, 27К» 

3001 

36. Про внесення змін до рішення Х сесії Хустської міської ради VІI 

скликання від 10.02.2020 №1833 «Про визначення переліку вільних 

земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах у формі 

аукціону» 

3002 

37. Про визначення в переліку вільних земельних ділянок, призначених для 

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

аукціону 

3003 

38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам 

3004 

39. Про внесення змін у площу орендованих приміщень по вул. А. 

Волошина,48 в м.Хуст Хустському УВП «УТОС» 

3005 

40. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у 

власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 

м. Хуст, вул. Сливова, 3 громадянці Лада Н.Ю. 

3006 

41. Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Августина 

Волошина, б/н, громадянину Петраш І. І. 

3007 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

комунальному закладу «Хустський краєзнавчий музей» 

3008 

43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст, вул. Жайворонкова, ОСББ "ГОСПОДАР 

ХУСТ" 

3009 

44. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачі у власність громадянам 

3010 

45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам 

3011 

46. Про надання дозволу на розробку проекту детального планування 

внутрішньо квартальної території багатоквартирного житлового будинку 

ОСББ «А. Добрянського-Хуст» по вулиці А. Добрянського, 1 у м. Хуст 

3012 

47. Про надання дозволу на розробку проекту детального планування 

внутрішньо квартальної території багатоквартирного житлового будинку 

ОСББ «Львівська 245» по вулиці Львівська, 245 у м. Хуст 

3013 

48. Про затвердження коригування науково-проектної документації «Історико 

– архітектурний опорний план, визначення меж та режимів використання 

зон охорони об’єктів культурної спадщини  м. Хуст Закарпатської області» 

3014 

49. Про надання дозволу на розробку містобудівної документації «Внесення 

змін до Генерального плану міста Хуст Закарпатської області» 

3015 

50. Про надання матеріальної допомоги 3016 

 

   Міський голова                                     Володимир КАЩУК 


