
                                                                                  Додаток 1  
      до рішення І сесії Хустської міської ради  

      VIII скликання від 31.03.2021 року № 199  

 

АКТ прийому-передачі  

комунального некомерційного підприємства  

«Хустська районна стоматологічна поліклініка»  

Хустської районної ради,Хустського району Закарпатської області (код ЄДРПОУ 

01992794)  

та майна, що перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад 

селища та сіл Хустського району та знаходиться на балансі юридичної особи 

 

          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 05.02.2021 року №19/02-05 у складі: 

 

Голова комісії: Подолей І. В. – 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; 

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; 

Казанцева Л. М. – в.о. директора комунального некомерційного підприємства 

«Хустська районна стоматологічна поліклініка»; 

Молочна М. М. – головний бухгалтер комунального некомерційного 

підприємства «Хустська районна стоматологічна поліклініка» 



          встановила: 

 

         1. Будівля комунального некомерційного підприємства, що перебуває у 

спільній комунальній власності територіальних громад селища та сіл Хустського 

району знаходиться за адресою: 90400, Закарпатська обл., Хустський р-н. м. Хуст, 

вул. Карпатської Січі, 57. 

         До складу об'єкта  передачі входять: 

   - Двоповерхова будівля загальною площею: 963,9 м.кв.;  

первісна вартість будівлі 5765261 грн.; 

накопичена амортизація 1669262 грн.; 

залишкова вартість 4095999 грн. 

- Група капітальності – ІІ; 

- Внутрішня корисна площа – 235,0м.кв.; 

- Фундаменти – бутобетонні; 

- Стіни та перегородки – цегляні; 

- Перекриття – дерево; 

- Покрівля – двоскатна, азбестофанера; 

- Підлоги – цементна; 

- Вікна - двері – металопластикові; 

- Внутрішні мережі – електроосвітлення, водопровід, каналізація, 

газопостачання, автономне опалення. 

           2. Перелік майна, комунального некомерційного підприємства «Хустська 

районна стоматологічна поліклініка» Хустської районної ради Закарпатської 

області (код ЄДРПОУ 01992794) та майна, що перебуває у спільній комунальній 

власності територіальних громад селища та сіл Хустського району та знаходиться 

на балансі юридичної особи додається. 

Пропозиції комісії:  

           Передати безоплатно у комунальну власність територіальної громади 

Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 34005221) майно, що є спільною 

комунальною власністю територіальних громад селища та сіл Хустського району 

(в особі Хустської районної ради, код ЄДРПОУ 25436388) та розташовані на 

території Хустської міської ради, а саме: будівлю комунального некомерційного 

підприємства «Хустська районна стоматологічна поліклініка» Хустської районної 

ради Закарпатської області (код ЄДРПОУ 01992794), що перебуває у спільній 

комунальній власності територіальних громад селища та сіл Хустського району 

знаходиться за адресою: 90400, Закарпатська обл., Хустський р-н. м. Хуст, вул. 

Карпатської Січі, 57 та майна, що знаходиться на балансі юридичної особи. 

До акта приймання-передачі також додаються:  

1. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності за інд. №65457916 від 10.08.2016р. 

2. Технічний паспорт будівлі стоматологічної поліклініки від 25.05.2015 року 

3. Технічний паспорт будівлі стоматологічної поліклініки від 25.10.2010 року 

4. Договір оренди з Закарпатською обласною клінічною лікарнею ім. А. Новака; 

Договір оренди з ТзОВ «Хустфарм» від 01.04.2000 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 комунального некомерційного 

підприємства «Хустська районна стоматологічна поліклініка». 

 



Голова комісії: Подолей І. В. 

Секретар комісії: Сима О. Ю. 

Члени комісії: Орос В. В. 

 Гелеван В. І. 

 Гуменюк Н. О. 

 Станко М. І. 

 Жупан С. З. 

 Тесличко Є. В. 

 Прокоп Л. М. 

 Казанцева Л. М. 

 Молочна М. М. 

                                                                                  

   «______» ______________  2021 р. 

 

Вказані в акті будівля комунального некомерційного підприємства 

«Хустська районна стоматологічна поліклініка» Хустської районної ради 

Закарпатської області (код ЄДРПОУ 01992794), що перебуває у спільній 

комунальній власності територіальних громад селища та сіл Хустського району 

знаходиться за адресою: 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 

57 та майно, що знаходиться на балансі юридичної особи 

 

Здав: 

- голова Хустської районної ради              

Павлій Назарій Іванович                                    ____________________ 

     МП 

Прийняв:   

Хустський міський голова 

Кащук Володимир Павлович                              ____________________ 

                                                   МП 

 

 

 

Секретар ради                                                                         Василь ГУБАЛЬ 

 

 


