
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на ІІ засіданні 

ІІІ сесії  Хустської міської ради VІІІ скликання  

від 22.07.2022 року 
 

№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

ріше

нь 

1.  
Про затвердження звіту про виконання бюджету Хустської міської 

територіальної громади за І півріччя 2022 року 
863 

2.  Про визнання таким, що втратило чинність, рішення сесії Хустської міської ради  864 

3.  

Про затвердження в новій редакції  Програми матеріально-технічного 

забезпечення батальйону територіальної оборони (військова частина А7124), 

який формується в Хустському районі з постійним місцем дислокації в м. Хуст на 

території Хустської міської територіальної громади на 2022 рік 

865 

4.  
Про зміни до рішення міської ради від 30.06.2021 р. № 344 «Про встановлення  

місцевих податків та зборів на території Хустської міської територіальної 

громади  

866 

5.  Про визначення замовника 867 

6.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Хуст, вул. Колгоспна, б/н, громадянину Немеш В.В.  
868 

7.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 211, громадянину Немеш І.В. 
869 

8.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 185, громадянці Цифра А.М. 
870 

9.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, вул. Івана 

Франка, 175, співвласникам нерухомого майна громадянам: Мороз Г.І., 

Бігунець Н.І., Чепинець В.В. 

871 

10.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, майдан 

Незалежності, 21, співвласникам майна гр. Чопей О.С., гр. Шутко Ю.Ю. 

872 

11.  

Про затвердження звіту про експертну оцінку земельної ділянки по вул. Міська,3 

в м. Хуст для продажу права власності на торгах у формі аукціону та проведення 

земельних торгів 

873 

12.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 

культури і спорту в с. Чертіж по вул. Е.Невицького, б/н 

874 

13.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги в с. Чертіж по вул. Е.Невицького, б/н 

875 

14.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування в м.Хуст, вул. Жайворонкова, №40 А та №40 Б, ОСББ 

"ГОСПОДАР  ХУСТ" 

876 

15.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Вокзальна, б/н громадянину 

Антонь В.І.  

877 

16.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Івана Франка, 185громадянину 

Везир Ф.Ф.  

878 

17.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Садова, №2 гр. Глібчук 

Віталію Васильовичу 

879 



18.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м.Хуст, ур. “Біля вертольотної площадки” 

громадянину Малета О.В.  

880 

19.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в с. Кіреші, ур. “Біля вертольотної 

площадки” гр. Попович Ніні Андріївні та гр. Топтей Валерію Йосиповичу 

881 

20.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м.Хуст, ур. “Біля вертольотної 

площадки” громадянину Попович Віталію Володимировичу 

882 

21.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м.Хуст, ур. “Біля вертольотної 

площадки” громадянину Попович В.В. 

883 

22.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Хустській територіальній громаді з метою продажу права 

власності на земельних  торгах у формі аукціону для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови в м.Хуст по вул.Садова, 

б/н 

884 

23.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м. Хуст по вул. Орлая, 4 гр. Соя Софії 

Віталіївні 

885 

24.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки м. Хуст, вул. І. Франка, 201, ФГ "ЮГРА" 
886 

25.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)в с. Сокирниця, 

вул. Центральна, б/н громадянину Білич М.М. 

887 

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 в м. Хуст, вул. Заводська, №1 «д» гр. 

Петраш Івану Дмитровичу 

888 

27.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) зі зміною 

координат та конфігурації, без зміни площі в м. Хуст, вул. Є. Коновальця, №10 

та №12 гр. Гелеван Ганні Іванівні та гр. Ярощук Яні Іванівні 

889 

28.  

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Крайниково, 

вул. Молодіжна, 30, громадянці Цьока Н.М. без підпису із суміжним 

землевласником гр.Шимон В.В. 

890 

29.  

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Сокирниця, 

вул. Залізнична, 22А, громадянину Копанському В.В. без підпису із суміжним 

землекористувачем гр.Гординський В.В. 

891 

30.  

Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в комунальну власність Хустської територіальної громади для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 

вул. Ліни Костенко, б/н в м. Хуст 

892 

31.  

Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Марка 

Вовчка 

893 

32.  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

Центру надання соціальних послуг Хустської міської ради 

894 

33.  
Про надання дозволу на розробку технічної документація із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 
895 



сервітуту в м. Хуст, вул.Колгоспна, 5 

34.  

Про надання дозволу на розробку  технічної документації  із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земельної ділянки вм. Хуст по вул. Колгоспна, 3 

Виконавчому комітету Хустської міської ради  

896 

35.  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування в м. Хуст, вул. Карпатської України, 

№4 ОСББ «СОБОРНІСТЬ-ХУСТА» 

897 

36.  
Про надання дозволу на встановлення земельного сервітуту в м. Хуст, вул. Івана 

Франка, 113 
898 

37.  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу існуючого землекористування на території Хустської міської ради КП 

«Полігон +» 

899 

38.  

Про надання дозволу на розробку технічної документація із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

сервітуту в м. Хуст, вул.Колгоспна, б/н 

900 

39.  
Про надання в оренду земельної ділянки в с. Кошельово, вул. Мічуріна, 

б/нТОВ "ЮкрейнТауерКомпані"  
901 

40.  

Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Слов'янська, 52, 

співвласникам нерухомого майна: громадянці Бабурнич О.В. та громадянці 

Маргітич Н.М.  

902 

41.  
Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Пачовського, 12, 

громадянину Лемак Я.І. 
903 

42.  
Про поновлення договору оренди земельної ділянки в м. Хуст, вул. Львівська, 

218 А, 218 Б,ТОВ "НАФТАЗАХІДНЕ НВ" 
904 

43.  

Про внесення змін до рішення №804позачергової сесії Хустської міської ради 

VІІІ скликання від 16.02.2022 «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Хустської 

територіальної громади, ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»» 

905 

44.  

Про внесення змін до рішення №744ІІсесії Хустської міської ради VІІІ 

скликання від 23.12.2021 «Про надання дозволу на встановлення земельного 

сервітуту в м. Хуст, вул. Івана Франка, 113» 

906 

45.  

Про внесення змін до рішення №656ІІсесії Хустської міської ради VІІІ 

скликання від 03.12.2021 «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки с. Іза, по вул.. Нанківська, б/н ФГ 

«Карпати ЕКО-ФРУКТ"» 

907 

46.  

Про розгляд клопотання карпатського інституту підприємництва вищого 

навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

"Україна" 

908 

47.  

Про внесення змін до рішення Хустської міської ради від 16.02.2022року №844 

«Про припинення права користування та вилучення з оперативного управління 

комунального некомерційного підприємства «Лікувально-діагностичний центр» 

Хустської міської ради»  

909 

48.  

Про закріплення майна на праві оперативного управління за комунальним 

некомерційним підприємством «Лікувально-діагностичний центр» Хустської 

міської ради» 

910 

49.  

Про надання дозволу комунальному некомерційного підприємству «Хустська 

центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича» Хустської міської ради 

на списання шляхом ліквідації майна комунальної власності 

911 

50.  

Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Хустської міської 

територіальної громади пам’ятника «Братська могила Радянських воїнів та 

підпільників-партизан, які загинули в боях за визволення Хустщини», який 

знаходиться в м. Хуст по вул. Карпатської Січі 

912 

51.  Про об’єднання об’єктів нерухомого майна 913 



52.  
Про оформлення права комунальної власності Хустської територіальної громади 

на частину будівлі (І поверх) в с. Стеблівка, вул. Дружби, 5 
914 

53.  

Про передачу Хустському виробничому управлінню водопровідно-

каналізаційного господарству в господарське відання водопровідних та 

каналізаційних мереж м.Хуст 

915 

54.  
Про припинення права оперативного управління комунального некомерційного 

підприємства «Лікувально-діагностичний центр» Хустської міської ради 
916 

55.  
Про розгляд звернення орендаря майна комунальної власності Хустської міської 

територіальної громади Романенко Г.І. 
917 

56.  
Про розгляд звернення Хустської районної організації Товариства Червоного 

Хреста України 
918 

57.  
Про розгляд звернення орендаря майна комунальної власності Хустської міської 

територіальної громади Ярема Ю. І. 
919 

58.  
Про затвердження Плану проведення інвентаризації та паспортиризації об’єктів 

благоустрою  
920 

59.  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Хустському виробичому управлінню водопровідно-

каналізаційному господарству в м. Хуст по вул. Заводська, б/н 

921 

60.  

Про погодження ведення додаткових штатних одиниць у штатному розписі 

комунального некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня імені 

Віцинського Остапа Петровича» Хустської міської ради 

922 

61.  

Про погодження створення структурного підрозділу «Служба кисневого 

забезпечення та утримання кисневих мереж» комунального некомерційного 

підприємства «Хустська центральна лікарня імені Віцинського Остапа 

Петровича» Хустської міської ради зі штатними одиницями 

923 

62.  

Про вхід до складу засновника та зміну найменування комунального закладу 

загальної середньої освіти Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 Хустської 

міської ради Закарпатської області 

924 

63.  

Про передачу документів нотаріального діловодства Боронявської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області до Боронявського старостинського 

округу 

925 

64.  
Про передачу погосподарських книг Боронявської сільської ради Хустського 

району Закарпатської області до Боронявського старостинського округу 
926 

65.  

Про передачу документів нотаріального діловодства Крайниківської  сільської 

ради Хустського району Закарпатської області до Крайниківського 

старостинського округу 

927 

66.  
Про передачу погосподарських книг Крайниківської сільської ради Хустського 

району Закарпатської області до Крайниківськогостаростинського округу 
928 

67.  

Про передачу документів нотаріального діловодства Сокирницької сільської 

ради Хустського району Закарпатської області до Сокирницького 

старостинського округу 

929 

68.  
Про передачу погосподарських книг Сокирницької сільської ради Хустського 

району Закарпатської області до Сокирницького старостинського округу  
930 

69.  
Про передачу погосподарських книг Ізянської сільської ради Хустського району 

Закарпатської області до Ізянського старостинського округу  
931 

70.  Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування  932 

71.  

Про затвердження детального плану території для зміни цільового призначення 

існуючих земельних ділянок загальною площею 4,0000 га. кадастровий 

№2110800000:07:003:0044 та кадастровий №2110800000:07:003:0037, які 

розташовані у м. Хуст, Закарпатської області» 

933 

72.  

Про затвердження детального плану території в районі вул. Євгена Коновальця 

та внутрішньо квартальної території багатоквартирних житлових будинків  

№22 та №22 «а» у м. Хуст 

934 



73.  
Про затвердження детального плану території за межами населеного пункту с. 

Кіреші на території Хустської міської ради 
935 

74.  
Про затвердження переліку назв вулиць, провулків, площ, майданів, набережних 

в м. Хуст та населених пунктів Хустської територіальної громади 
936 

75.  
Про затвердження детального плану території для будівництва гілки залізничної 

колії в с. Сокирниця Хустської територіальної громади 
937 

    

 

   Секретар ради                                                           Василь ГУБАЛЬ 


