
                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО   
                                                                     рішенням І сесії Хустської міської ради 

VIII скликання від 31.03.2021 року № 200  

 

                                           

                                             АКТ прийому-передачі                      

комунального некомерційного підприємства 

«Хустський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  

Хустської міської ради, Закарпатської області  

(код ЄДРПОУ 39048956)  
та майна, 

що перебуває у комунальній власності  
територіальної громади Хустської міської ради,  

в оперативному управлінні (оренді або іншому праві користування)  

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 24 грудня 2020 року №78 «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 30.12.2020 

року №42 «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 31.12.2020  року №117/02-05 у складі: 
Голова комісії: Подолей І. В. – заступник міського голови; 

Секретар комісії: Сима О.Ю. – начальник відділу комунального майна  
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; 

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; 

Такова Т.І. – в.о. директора КНП «Хустський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської області; 



Перец Т.Й. – головний бухгалтер КНП «Хустський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської області 
 

встановила: 
 

         1. Комунальне  підприємство та майно що перебуває у спільній 

комунальній власності територіальних громад селища та сіл Хустського району, 

в оперативному управлінні (оренді або іншому праві користування) та 
знаходиться на балансі юридичної особи розміщені за адресами:  

1. м. Хуст, вул. Пушкіна, 13, Закарпатської області; 
2. с. Липча, вул. Шкільна, 43; амбулаторія загальною площею – 387,6 м2;  

   будівля АЗПСМ №22, балансова вартість будівлі 72489 грн.; 

   огорожа, балансова вартість будівлі 2043 грн.; 

3. с. Кривий, вул. Матросова, 15; фельдшерський пункт;  
4. с. Крива, вул. Миру, 2А; фельдшерський пункт загальною площею – 48,0 м2;  

    ФП №30, будівля, балансова вартість будівлі 4478 грн.; 

5. с. Бороняво, вул. Центральна, 156; амбулаторія загальною площею – 158,7 м2;  

    будівля АЗПСМ №9, балансова вартість будівлі 20014 грн.; 

6. с. Данилово, вул. Миру, 55; амбулаторія (ліве крило, 1-й поверх) загальною 

площею – 240 м2;  

7. с. Залом, 100; амбулаторія загальною площею – 105,8 м2; 

будівля АЗПСМ №3, балансова вартість будівлі 678036 грн.; 

8. с. Кошелево, вул. Мічуріна, 8; амбулаторія загальною площею – 158,0 м2;  

будівля АЗПСМ №16, балансова вартість будівлі 18383 грн.; 

9. с. Іза, вул. Центральна, 103; амбулаторія загальною площею – 105,9 м2; 

    будівля АЗПСМ №14, балансова вартість будівлі 21653 грн.; 

10.  с. Крайниково, вул. Дружби, 4; амбулаторія загальною площею – 136,1 м2; 

     будівля АЗПСМ №17, балансова вартість будівлі 689165 грн.; 

11.  с. Липовець, вул. Шевченка, 1; амбулаторія загальною площею –121,6м2; 

     будівля АЗПСМ №18, балансова вартість будівлі 77934 грн.; 

12.  с. Копашново, вул. Центральна, 149; амбулаторія загальною площею – 

162,5м2;  

    амбулаторія АЗПСМ №15, балансова вартість будівлі 295106 грн.; 

13.  с. Лунка, вул. Мала Лунка, 35; фельдшерський пункт загальною площею – 

60,0 м2; 

14.  с. Хустець, вул. Хустець, 85; фельдшерський пункт загальною площею – 43,47 

м2; 

15.  с. Олександрівка, вул. Сонячна, 2; амбулаторія загальною площею – 161,1м2;  

16.  с. Нанково,  вул. Миру 22; амбулаторія загальною площею – 94,6 м2;  

17.  с. Сокирниця, вул. Центральна, 106; амбулаторія загальною площею – 

222,4м2;  

    будівля АЗПСМ №6, балансова вартість будівлі 718577 грн.; 

    гараж, балансова вартість будівлі 10778 грн.; 

    котельня, балансова вартість будівлі 3680 грн.; 

18.  с. Рокосово, вул. Центральна, 94; амбулаторія загальною площею – 316,0м2;  

19.  с. Вертеп, вул. Садова, 34; фельдшерський пункт загальною площею – 52,0 

м2; 

20.  с. Н.Селище, вул. Центральна, 78; амбулаторія загальною площею – 136,2 м2;  

21. с. Стеблівка, вул. Дружби, 5; амбулаторія загальною площею – 432,0 м2.  



          2. Перелік майна, що перебуває у спільній комунальній власності 
територіальних громад селища та сіл Хустського району, в оперативному 

управлінні (оренді або іншому праві користування) та знаходиться на балансі 
комунального некомерційного підприємства «Хустський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської області 
(код ЄДРПОУ 39048956), додається. 

      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 «Хустський Центр первинної медико-санітарної допомоги». 

        

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. 

 Такова Т.І. 

 Перец Т.Й 

  

                                                  

      «28» січня 2021 р. 

Здав: 

- голова Хустської районної ради              

  

Павлій Назарій Іванович                                    ____________________ 

         МП 

 
 
Прийняв:   

     -  Хустський міський голова 
        

         Кащук Володимир Павлович                            _____________________ 

                                                                                             МП 

 

Секретар ради                                                                               Василь ГУБАЛЬ

    


