
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                  ІІІ   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ № 
2022                      м.Хуст 
 

Про внесення змін до рішення №377 І сесії 

Хустської міської ради VІІІ скликання від 

30.06.2021«Про затвердження проектів із 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в постійне користування, цільове 

призначення яких змінюється, за межами 

населеного пункту м. Хуст, Закарпатської 

області Хустському ВУВКГ »  
 

Розглянувши: клопотання Начальника Хустського ВУВКГ за №2678/02-14 

від 27.09.2022, щодо внесення змін в рішення №377 І сесії Хустської міської 

ради VІІІ скликання від 30.06.2021« Про затвердження проектів із землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в постійне користування, цільове 

призначення яких змінюється, за межами населеного пункту м. Хуст, 

Закарпатської області Хустському ВУВКГ » для виконання пункту 2 даного 

рішення , висновок постійної депутатської комісії з питань землекористування та 

охорони навколишнього середовища, керуючись ст.144 Конституції України, 

ст.ст.12, 92, Земельного кодексу України, пп.34 п.1 ст.26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні“, Хустська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни в пункт 1 рішення №377 І сесії Хустської міської ради VІІІ 

скликання від 30.06.2021«Про затвердження проектів із землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в постійне користування, цільове призначення 

яких змінюється, за межами населеного пункту м. Хуст, Закарпатської області 

Хустському ВУВКГ », виклавши його в новій редакції:  
1.Затвердити проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

постійне користування цільове призначення яких змінюється із земель для 

ведення особистого селянського господарства на землі для розміщення та 

експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води,збирання,очищення та розподілення води), за межами населеного пункту на 

території Хустської міської ради в м. Хуст, Закарпатської області, (код цільового 

призначення згідно класифікації видів цільового призначення-11.04) та передати 

у постійне користування Хустському виробничому управлінню водопровідно-

каналізаційного господарства, код ЄДРПОУ – 00432283: 

 



1.1. площею 0,3406 га , кадастровий номер №2110800000:05:001:0079; 
1.2. площею 0,3600 га, кадастровий номер №2110800000:05:001:0078.  
2. Зобов’язати начальника Хустського ВУВКГ, код ЄДРПОУ – 00432283 

здійснити реєстрацію постійного користування в державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища.  

 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 


