
 

 

                                     
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                IІІ  СЕСІЯ VІІI СКЛИКАННЯ 
  

                                                                  

             РІШЕННЯ №  936                               
                                            

22.07.2022    м. Хуст 

Про затвердження переліку назв вулиць,  

провулків, площ, майданів, набережних в м. Хуст 

та населених пунктів Хустської територіальної громади 
 

Для упорядкування назв вулиць, провулків, площ, майданів, набережних в м. 

Хуст та населених пунктів Хустської територіальної громади, з метою відзначення 

подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, проявлених у захисті території 

України під час відсічі збройної агресії російської федерації, враховуючи правовий 

режим воєнного стану, запровадженого в Україні згідно указу Президента України 

від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX та Указу 

Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженого Законом України 

«Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні» від 23.05.2022 № 2263-IX, забезпечення єдиного порядку 

написання назв, внесення достовірної та актуальної інформації до словників, 

єдиних та державних реєстрів, керуючись ст.ст.26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Наказом Міністерства юстиції України від 6 липня 

2012 р. №1014/5 «Про словники Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно», Хустська міська ради 
 

                                             ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити новий перелік назв вулиць, провулків, площ, майданів, 

набережних в м. Хуст та населених пунктів Хустської територіальної громади, 

згідно додатку. 

2. Оприлюднити перелік вулиць згідно рішення в міськрайонній газеті 

«Вісник Хустщини» та на веб – сторінці http://www.khust–miskrada.gov.ua. в мережі 

«Інтернет». 

3. Внести до Словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

даний перелік назв  вулиць провулків, площ, майданів, набережних в м. Хуст та 

населених пунктів Хустської територіальної громади. 

4. Рішення І сесії Хустської міської ради VIIІ скликання №232 від 31.03.2021 

року вважати таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань контролю за проведенням управлінням комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та містобудування Хустської міської ради 

(голова Джуга П.І.) та заступника міського голови Калина В.Ю. 
 

Міський  голова                       Володимир  КАЩУК 

  

http://www.khust/

