
                                                                                   Додаток  1 

                                                                                     до рішення І сесії Хустської міської ради                                    

                                                                                       VIIІ скликання від 31.03.2021 року № 204 

 

 

АКТ 

приймання-передачі   

нерухомого майна (колишній дитсадок №3), що розміщено за адресою: 90400, 

Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Соборної України, 20 

 

          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 14 січня 2021 року 

№106 «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 №20/02-05 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; 

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; 

Козьма Й. Й. – директор благодійного фонду «Любов і Милосердя» «Карітас  
                    Святого Йосипа»; 

Моргентал К. М. – головний бухгалтер благодійного фонду «Любов і Милосердя»  

                   «Карітас Святого Йосипа». 

 



         Комісія провела обстеження будівель за адресою: 90400, Закарпатська обл., 

Хустський р-н., м. Хуст, вул. Соборної України, 20:  

          будівлі знаходяться у користуванні на праві оперативного управління 
благодійного фонду «Любов і Милосердя» «Карітас Святого Йосипа», відповідно 

до рішення восьмої сесії сьомого скликання Хустської районної ради від 30 липня 
2009 року №324. 

 

До складу об'єкта  передачі входять: 
1. Будівлі (колишній дитсадок №3), огорожа.  
Загальні відомості:   

1. рік введення в експлуатацію – 2012рік; 

2. загальна площа – 715,8м.кв.;   
3. Група капітальності – ІІІ; 
4. Фундаменти – монолітний стрічковий залізобетон; 

5. Стіни та перегородки – цегляні; 
6. Покрівля – металочерепиця; 
7. Підлоги – цементна; 
8. Вікна - двері – металопластикові; 
9. Внутрішні мережі – електроосвітлення, водопостачання, 
водовідведення, газопостачання, автономне опалення. 

2. За вказаним нерухомим майном закріплено земельну ділянку загальною 

площею – 0,1847 га (кад. № 2110800000:01:007:0066) за адресою: Закарпатська 
обл., м. Хуст, вул. Соборної України, 20, на підставі Державного акту на право 

постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ №109831. 

 

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 розташоване на 
території Хустської міської ради, а саме: будівлі за адресою: 90400, Закарпатська 
обл., м. Хуст, вул. Соборної України, 20 та земельну ділянку загальною площею – 

0,1847 га (кад. № 2110800000:01:007:0066) за адресою: Закарпатська обл., м. Хуст, 
вул. Соборної України, 20. 

До акта приймання-передачі додаються:  
 

1. Свідоцтво на право власності на нерухоме майно від 15.03.2010 №2492; 

2. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії 
ЯЯ №109831. 

3. Інші документи відповідно до внутрішнього опису в кількості - 24 

(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 благодійного фонду «Любов і Милосердя» 

«Карітас Святого Йосипа». 

 

 



Голова комісії: Сабадош В. М. 

Секретар комісії: Сима О. Ю. 

Члени комісії: Орос В. В. 

 Гелеван В. І. 

 Прокоп Л.М. 

 Гуменюк Н. О. 

 Станко М. І. 

 Жупан С. З. 

 Тесличко Є. В. 

 Козьма Й. Й. 

 Моргентал К.М. 

 

«______» ______________  2021 р. 

 

Вказані в акті майно, а саме: будівлі за адресою: 90400, Закарпатська обл., 

м. Хуст, вул. Соборної України, 20 та земельна ділянка загальною площею – 

0,1847 га (кад. № 2110800000:01:007:0066) за адресою: Закарпатська обл., 

Хустський р-н., м. Хуст, вул. Соборної України, 20. 

 

Здав: 

 

- голова Хустської районної ради              

 

Павлій Назарій Іванович                                                ____________________ 

  МП 

Прийняв:   

 

     -  Хустський міський голова 

 

 Кащук Володимир Павлович                                  ____________________ 

                                                                                              МП 

 

Секретар ради                                                                          Василь ГУБАЛЬ 


