
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                      І  СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 201 
 
 

31.03.2021 м. Хуст 
 

Про затвердження передавального акту 

будівель учбової спортивної бази «Богатир»  

Хустської ДЮСШ «Карпати» 

та спортивного комплексу Хустської ДЮСШ 

Хустської міської ради,Закарпатської області 
  

 Розглянувши поданий комісією, утвореною відповідно до розпорядження 

міського голови від 31.12.2021 за №115/02-05,передавальний акт, керуючись 

рішенням І сесії VIII скликання Хустської міської ради №42від 30.12.2020, 

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): 

- будівель учбової спортивної бази «Богатир»,розташованих за адресою: 90400, 

Закарпатська область, м. Хуст, вул. Лемка, 27 та знаходяться на 

балансіХустської дитячо-юнацької спортивної школи «Карпати»(код ЄДРПОУ 

26099355), Хустської міської ради, Закарпатської області; 

- спортивного комплексу Хустської дитячо-юнацької спортивної школи, 

розташованого за адресою: 90400, Закарпатська область, м. Хуст, вул. 

С.Бандери, б/н та знаходиться на балансі комунального закладу «Хустська 

дитячо-юнацька спортивна школа» (код ЄДРПОУ 34460693),Хустської міської 

ради, Закарпатської області, 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: 

- Хустської дитячо-юнацька спортивна школа» (код ЄДРПОУ 26099355), 



Хустської міської ради, Закарпатської області, будівлі учбової спортивної бази 

«Богатир»,розташовані за адресою: 90400, Закарпатська область, м. Хуст, вул. 

Лемка, 27;  

- комунального закладу «Хустська дитячо-юнацька спортивна школа» (код 

ЄДРПОУ 34460693), Хустської міської ради, Закарпатської областіспортивний 

комплекс Хустської дитячо-юнацької спортивної школи, розташованого за 

адресою: 90400, Закарпатська область, м. Хуст, вул. С.Бандери, б/н.  

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


