
 

 
УКРАЇНА 

   ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                     ІІ    СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

        

РІШЕННЯ № 754 
 

23.12.2021   м. Хуст 

 

Про передачу вартості робіт з під’єднання 

до електромережі каналізаційно-насосної 
станції по вул. Львівська в м. Хуст 

 

 Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 133 Господарського кодексу України, 

рішення ІХ сесії VII скликання Хустської міської ради від 24.12.2019 року 

№1804 «Про передачу в господарське відання комунальної власності (основних 

засобів) Хустському ВУВКГ», на підставі Договору підряду від 09.10.2019 

року, акту приймання виконаних будівельних робіт КБ-2 №115-19-ЕПЗ за 

жовтень 2019року, з метою належного утримання та обслуговування майна 

комунальної власності Хустської міської територіальної громади, проведення 

комплексу робіт, спрямованих на забезпечення безперебійної та надійної 

роботи всіх споруд і мереж водопроводу та каналізації в м. Хуст, висновок 

постійно діючої комісії з питань контролю за проведенням управлінням по 

комунальній власності, житлово-комунального господарства та 

містобудування, Хустська міська рада 

 

                                             ВИРІШИЛА: 

 

1. З балансу виконавчого комітету Хустської міської ради передати 

управлінню з питань майна комунальної власності Хустської міської ради 

вартість робітоб’єкту комунальної власності Хустської міської територіальної 

громади з під’єднання до електромережі каналізаційно-насосної станції по вул. 

Львівська в м. Хуст загальною вартістю 54 768,00 грн.. 

2. Управлінню з питань майна комунальної власності Хустської міської 

ради передбачити збільшення вартості вказаного об’єкту комунальної власності 

Хустської міської територіальної громади в Акті приймання-передачі основних 

засобів КП «Хустькому виробничому управлінню водопровідно-

каналізаційного господарства». 

3. КП «Хустському виробничому управлінню водопровідно-каналізаційного 

господарства» збільшити вартість об’єкту комунальної власності Хустської 

міської територіальної громади – каналізаційно-насосної станції по вул. 

Львівська в м.Хуст, переданого в господарське відання рішенням ІХ сесії VII 

скликання Хустської міської ради від 24.12.2019 року №1804 «Про передачу в 



господарське відання комунальної власності (основних засобів) Хустському 

ВУВКГ» на вартість робіт з під’єднання до електромережі каналізаційно-

насосної станції по вул. Львівська в м. Хуств сумі54 768,00 грн (п’ятдесят 

чотири тисячі сімсот шістдесят вісім гривень 00 копійок). 

4. Рішення ІІ сесії VIIІ скликання Хустської міської ради від 03.12.2021 року 

№660 «Про збільшення вартості каналізаційно-насосної станції по вул. 

Львівська в м. Хуст вважати таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

депутатську комісію з питань контролю за проведенням приватизації та 

управлінням комунальною власністю Хустської міської ради. 

 

 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 
 


