
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    І  СЕСІЯ  VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЕКТ   

РІШЕННЯ № 
 

2021 м. Хуст 
 

Про затвердження передавального акту 

І корпусу та ІІ комплексу будівель  

будинку культури Хустської міської ради, 

Закарпатської області  
  

 Розглянувши поданий комісією, утвореною відповідно до розпорядження 
міського голови від 22.02.2021 за №26/02-05,передавальний акт, керуючись 
рішенням І сесії VIII скликання Хустської міської ради №96 від 29.01.2021, 

підпунктами 1, 4 та 9 пункту 6-1, підпунктами 1, 3 та 12 пункту 6-2 розділу V 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве 
самоврядування», пункту 4 Закону України «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності», враховуючи висновок постійної комісії з 
питань контролю за проведенням управлінням комунальної власності, житлово-

комунального господарства та містобудування, міська рада 
 

                                                ВИРІШИЛА: 
 

          1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з приймання-
передавання майна, про прийняття у комунальну власність територіальної 
громади Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 34005221)І корпусу та ІІ 
комплексу будівель Хустського міського будинку культури Хустської міської 
ради, Закарпатської області (код ЄДРПОУ 02168287), що знаходяться за 
адресою: 90400, Закарпатська область, м. Хуст, вул. Карпатської  Січі, 22 «А» та 
Карпатської Січі, 22 «Б», які знаходиться на балансі управління культури, молоді 
і спорту Хустської міської ради з правом оперативного управління, згідно 

додатку 1. 

 2. Управлінню з питань майна комунальної власності виконавчого 

комітету Хустської міської ради провести державну реєстрацію майна 
комунальної власності. 

3. Залишити в оперативному управлінні, з правом балансоутримувача, 
управлінню культури, молоді і спорту Хустської міської ради, Закарпатської 
області (код ЄДРПОУ 26031624), І корпусу та ІІ комплексу будівель Хустського 

міського будинку культури Хустської міської ради, Закарпатської області (код 

ЄДРПОУ 02168287), що знаходяться за адресою: 90400, Закарпатська область, м. 

Хуст, вул. Карпатської  Січі, 22 «А» та Карпатської Січі, 22 «Б». 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань контролю за проведенням управлінням комунальної власності, житлово-

комунального господарства та містобудування. 
Міський голова Володимир КАЩУК 

Гелеван 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Хустської міської ради 

________________  2021р. № _______ 

 

 

АКТ 

приймання-передачі   
комплексу Хустського районного будинку культури розміщеного за адресою: 

вул. Карпатської Січі, № 22 «А» та № 22 «Б» в м. Хуст 
 

          складений відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності 
органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» від 

17.11.2020 №10009-ІХ, рішення Хустської районної ради від 28 січня 2021 року 

№122 «Про передачу майна комунальної власності із спільної комунальної 
власності територіальних громад селища та сіл Хустського району (Хустської 
районної ради) у власність територіальної громади Хустської міської ради та 
повноваження засновника»та рішення Хустської міської ради від 29.01.2021 року 
№96 «Про прийняття у комунальну власність територіальної громади Хустської 
міської ради майна комунальної власності із спільної комунальної власності 
територіальних громад селища та сіл Хустського району (Хустської районної 
ради). 

         Комісія, утворена відповідно до розпорядження голови  Хустської міської 
ради від 22.02.2021  року №26/02-05 у складі: 
Голова комісії: Сабадош В. М. – заступник міського голови; 

Секретар комісії: Сима О. Ю. – начальник відділу комунальної власності  
управління з питань майна комунальної власності; 
Члени комісії: 
Гелеван В. І. – начальник управління з питань майна комунальної власності; 
Орос В. В. – начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету Хустської міської ради; 

Гуменюк Н. О. – начальник управління з питань юридично-правового 

забезпечення діяльності ради; 

Власюк В. В. – начальник управління культури, молоді і спорту Хустської 
міської ради; 

Тегза Л. Й. – головний бухгалтер управління культури, молоді і спорту 

Хустської міської ради; 

Прокоп Л. М. – головний спеціаліст-бухгалтер відділу комунальної власності 
управління з питань майна комунальної власності; 
Станко М. І. – заступник голови Хустської районної ради; 

Жупан С. З. – начальник відділу по забезпеченню повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад Хустської районної ради 

Тесличко Є. В. – начальник відділу юридичного забезпечення, по роботі з 
кадрами та зверненнями громадян виконавчого апарату Хустської районної 
ради; 

Комісія провела обстеження об’єкта передачі: комплексу Хустського 

районного будинку культури розміщеного за адресою: вул. Карпатської Січі, № 

22 «А» та № 22 «Б» в м. Хуст» та встановила: 



           Комплекс Хустського районного будинку культури розміщеного за 
адресою: вул. Карпатської Січі, № 22 «А» та № 22 «Б» в м. Хуст знаходиться в 
оперативному управлінні Хустської міської ради. 

1. До складу об’єкта передачі входять: 
Корпус Іза адресою Карпатської Січі, 22 «А» та  
Корпус ІІ за адресою: Карпатської Січі, 22 «Б» в м. Хуст 
 2.Загальні відомості: 
Рік введення в експлуатацію: 

Корпус І   за адресою Карпатської Січі, 22 «А» - 1938 р. 

Корпус ІІ   за адресою Карпатської Січі, 22 «Б» - 1946 р. 

Основні конструктивні елементи: 

Фундаменти – бутовий камінь, стіни – цегляні, покрівля – азбестоцементні 
хвилясті листи, перекриття –дерев’яне, підлоги – бетон та паркет, сходи – 

бетонні. 
Група капітальності - ІІІ 
Будівельний об’єм: 

Корпус І   за адресою Карпатської Січі, 22 «А») - 5 951,64 куб. м 

Корпус ІІ   за адресою Карпатської Січі, 22 «Б» - 2 150,67 куб. м 

 

Площа забудови: 

Корпус І   за адресою Карпатської Січі, 22 «А» - 887,43 кв. м 

Корпус ІІ   за адресою Карпатської Січі, 22 «Б»  - 358,06 кв. м 

Ганок                                                                         - 11,77 кв. м 

3. Інженерне обладнання об’єкта передачі: 
водопроводи __________ так_ 

каналізація ____________так_ 

електроосвітлення ______так_ 

газопостачання_________так_ 

           Пропозиції комісії:   
Передати безоплатно у комунальну власність територіальної громади Хустської 
міської ради (код ЄДРПОУ 34005221) майно - Комплекс будівель: І корпус та ІІ 
комплекс будівель Хустського районного будинку культури, що знаходяться за 
адресою м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 22А та 22Б, з спільної комунальної 
власності територіальних громад селища та сіл Хустського району (в особі 
Хустської районної ради, код ЄДРПОУ 25436388) та розташовані на території 
Хустської міської ради. 

До акта приймання-передачідодаються:  
1. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав №66332210 від 

22.08.2016 року. 
2. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав №66365496 від 

22.08.2016 року. 
3. Технічний паспорт  від 14.11.2014 року 
4. Технічний паспорт  від 26.06.2008 року 
5. Технічний паспорт  від 10.07.2008 року 
Даний акт складений в чотирьох оригінальних примірниках, кожен з яких має 
однакову юридичну силу. Один акт - для Хустської районної ради, два акти - для 
Хустської міської ради, один акт – для Закарпатського обласного театру драми 

та комедії Закарпатської обласної ради. 

 



Голова комісії: Сабадош В. М. 

Секретар комісії: Сима О. Ю. 

Члени комісії: Орос В. В. 

 Гуменюк Н. О. 

 Гелеван В. І. 

 Власюк В. В. 

 Тегза Л. Й 

 Прокоп Л. М. 

 Станко М. І. 

 Жупан С. З. 

 Тесличко Є. В. 

 

   «______» ______________  2021 р. 

 

        Вказаний в акті комплекс Хустського районного будинку культури 

розміщеного за адресою: вул. Карпатської Січі, № 22 «А» та № 22 «Б» в м. Хуст 
 

 

 

Здав: 
- голова Хустської районної ради              

 

Павлій Назарій Іванович__________________ 

                                                                                           МП 

 

Прийняв:   
- Хустський міський голова 

 

           Кащук Володимир Павлович                              ___________________ 

                                                                                           МП 

 

 

 


