
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на ІІІ засіданні 

ІІІ сесії  Хустської міської ради VІІІ скликання  

від 16.09.2022 року 
 

№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

ріше

нь 

1.  Про затвердження звіту про використання коштів з резервного фонду 938 

2.  
Про затвердження детального плану території для будівництва гілки залізничної 

колії в с. Сокирниця, Хустської територіальної громади 
939 

3.  

Про затвердження звіту про експертну оцінку земельної ділянки по вул. 

Садова,б/н в м. Хуст для продажу права власності на торгах у формі аукціону та 

проведення земельних торгів 

940 

4.  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст,вул. Маркуша б/н, виконавчому комітету Хустської 

міської ради з метою продажу права власності на торгах у формі аукціону 

941 

5.  
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Сокирниця, б/н, ПАТ «ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ» 
942 

6.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст по вул. А. 

Волошина, 48 Д 

943 

7.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Хуст, вул. Сливова, 34, громадянину Білецький Іллі Мирославовичу 
944 

8.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 185, громадянці Цифра А.М. 
945 

9.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 187, громадянину Понепаляк П.І. 
946 

10.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 149, громадянину Курта Р.В. 
947 

11.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки м. Хуст, вул. Керамічна, 129, ТДВ "Хустський керамічний завод" 
948 

12.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

користування на умовах оренди, ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
949 

13.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється за межами населеного пункту на території 

Хустської міської ради громадянці Алексій Василині Миколаївні 

950 

14.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється за межами населеного пункту на території 

Хустської міської ради громадянину Гук Вячеславу Степановичу 

951 

15.  

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Макаренка, 13, громадянці Буковецька В.Ф. та громадянці Буковецька В.М. без 

підпису із суміжними землекористувачами гр. Палчей Ю.Ю. та гр. Буковецька-

Маркович Л.М. 

952 

16.  

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) зі зміною 

координат та конфігурації, без зміни площі в м.Хуст, вул. Заводська 1А, гр.. 

Станко М.І. 

953 

17.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

координат та конфігурації без зміни площі земельної ділянки в м. Хуст, вул. 

Соборної України №2 “Б”, громадянці Келемен О.В. 

954 



18.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із зміною координат 

та конфігурації без зміни площі земельної ділянки в м. Хуст, вул. Карпатської 

Січі №42 “а”, гр. Келемен О.В. та гр.Келемен І.І. 

955 

19.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

координат та конфігурації без зміни площі земельної ділянки в м. Хуст, вул. 

Карпатської Січі №42 , громадянину Келемен І.І. 

956 

20.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в ур. “Біля аеромаяка” за межами 

населеного пункту на території Хустської міської ради гр. Прокупцянич М.Ю. 

957 

21.  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу існуючого землекористування в м. Хуст, вул. Тімірязєва, 10, громадянину 

Матіко П. В. 

958 

22.  

Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в порядку зміни цільового призначення в м. Хуст, 

вул. Німецька, 71, громадянину Гінцяк М.С. 

959 

23.  
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст,вул. Німецька,49 А, громадянину Добош С.С. 
960 

24.  
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 187,ТОВ «Геліос Стеблівка» 
961 

25.  

Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, майдан 

Незалежності, 5 гр. Дудчак В.Ю. 

962 

26.  

Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування в м.Хуст, вул. Франка І. , №74 , ОСББ 

"ФРАНКА-74" 

963 

27.  

Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в постійне користування ДП «Хустське лісове дослідне 

господарство»  

964 

28.  

Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, 

вул. Колгоспна, б/н, громадянину Немеш В.В. 

965 

29.  

Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в користування на умовах оренди в м. Хуст по вул. 

Заводська, 1 «А» гр. Станко М.І. 

966 

30.  

Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

Заводська, №1А, кадастровий №2110800000:01:075:0046 

967 

31.  
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності в м. Хуст по вул. Слов’янська, 4 
968 

32.  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу існуючого землекористування в м. Хуст, вул. Садова, №1, секція б ТОВ 

"Шаян" 

969 

33.  Про надання в оренду земельних ділянок в м. Хуст, вул. Львівська, 239 970 

34.  

Про внесення змін до рішення №1184 VIІІ сесії Хустської міської ради VІІ 

скликання від 31.10.2018 «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для передачі у власність громадянам» 

971 

35.  

Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди вс. Боронява, вул. 

Центральна, б/н громадянці Дякун Юлії Василівні 

 

972 



36.  

Про попереднє погодження місця розташування земельної ділянки на території 

Хустської територіальної громади для складування, сортування твердих 

побутових відходів (сміттєзвалища) 

973 

37.  
Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Хустської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації  шляхом викупу у 2022 році 
974 

38.  

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Хустської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації (продажу) шляхом 

проведення електронних аукціонів у 2022-2023 роках 

975 

39.  

Про зміни у користуванні нежитловими приміщеннями на праві оперативного 

управління КП «Хусттепло» Хустської міської радиза адресою: м.Хуст, вул.  

Р. Шухевича, 1 

976 

40.  
Про передачу в оперативне управління комунальному підприємству «Хусттепло»  

Хустської міської ради котельні  Рокосівського закладу дошкільної освіти 
977 

41.  
Про передачу в оперативне управління майна комунальної власності 

територіальної громади міста Хуст 
978 

42.  

Про припинення права оперативного управління та вилучення з користування 

КП «Хусттепло»Хустської міської ради котельні за адресою: м.Хуст, вул. Івана 

Франка, 113 

979 

43.  
Про тимчасове розміщення Липовецького закладу дошкільної освіти 

«Світлячок» Хустської міської ради 
980 

44.  

Про припинення права оперативного управління та вилучення з користування  

майна управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого 

комітету Хустської міської ради 

981 

45.  
Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, в межах вулиць Івана 

Франка,Сливова та об’їзної дороги ТОВ «УЗЕ 2040» 
982 

46.  

Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування Хустському виробничому управлінню водопровідно-

каналізаційного господарства в м. Хуст по вул. Заводська, б/н 

983 

47.  
Про передачу на баланс виконавчого комітету Хустської міської ради насосної 

станції, мережі водопроводу та водовідведення в с. Рокосово 
984 

48.  

Про  ліквідацію  лікувально-профілактичних підрозділів Комунального 

некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Хустської міської ради Закарпатської області 

985 

49.  Про визначення Замовника 986 

50.  
Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Хуст» Джанді Михайлу 

Михайловичу 
987 

51.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2022 року № 936 «Про 

затвердження переліку назв вулиць, провулків, площ, майданів, набережних в м. 

Хуст та населених пунктів Хустської територіальної громади» 

988 

52.  

Про передачу документів нотаріального діловодства Рокосівської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області до Рокосівського старостинського 

округу 

989 

53.  
Про передачу погосподарських книг Рокосівської сільської ради Хустського 

району Закарпатської області до Рокосівського старостинського округу 
990 

    

 

   Секретар ради                                                           Василь ГУБАЛЬ 


