
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                   ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЄКТ  

РІШЕННЯ № 

 
 

2022 

 

                      м. Хуст 

Про припинення права користування та 

вилучення з оперативного управління 

комунального некомерційного підприємства 

«Лікувально-діагностичний центр» 

Хустської міської ради 

 

  Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 137 Господарського кодексу України, враховуючи клопотання 

т.в.о. директора комунального некомерційного підприємства «Лікувально-

діагностичний центр» Хустської міської ради            В. М. Романа від 02.02.2022 

року №373/02-14, у зв’язку з відсутністю необхідності в утриманні вказаних 

об’єктів комунальної власності Хустської міської територіальної громади з метою 

використання  у діяльності комунального некомерційного підприємства, 

враховуючи висновок постійно діючої комісії з питань контролю за проведенням 

управлінням по комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

містобудування, Хустська міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

          1. Припинити право користування та вилучити з оперативного  управління 

комунального некомерційного підприємства «Лікувально-діагностичний центр» 

Хустської міської ради наступні об’єкти комунальної власності Хустської міської 

територіальної громади: 

          - окрему будівлю серологічної лабораторії, що знаходиться за адресою: м. 

Хуст, вул. І.Франка, 59а (загальною площею 74,38 м.кв., балансова вартість – 

150879,00 грн.) 

          - будівлю дитячого відділення комплексу будівель Хустської районної 

поліклініки що знаходиться за адресою: м. Хуст, вул. Пушкіна, 13 (загальною 

площею 805,48 м.кв., балансова вартість – 5105400,00 грн.). 

             2. Передати в оперативне управління з правом балансоутримувача 

комунальному некомерційному підприємству «Хустський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Хустської міської ради будівлю дитячого відділення 

комплексу будівель Хустської районної поліклініки що знаходиться за адресою: 



м. Хуст, вул. Пушкіна, 13 (загальною площею 805,48 м.кв., балансова вартість – 

5105400,00 грн.). 

         3. Управлінню з питань майна комунальної власності виконавчого комітету 

Хустської міської ради взяти на облік окрему будівлю серологічної лабораторії, 

що знаходиться за адресою: м. Хуст, вул. І.Франка, 59 а (загальною площею 74,38 

м.кв., балансова вартість – 150879,00 грн.). 

4. Комунальному некомерційному підприємству «Лікувально-діагностичний 

центр», передачу зазначених в даному рішенні об’єктів комунальної власності 

Хустської міської територіальної громади, здійснити згідно Акту  приймання - 

передачі . 

           5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

депутатську комісію з питань контролю за проведенням управлінням по 

комунальної власності, житлово-комунального господарства та містобудування, 

заступника міського голови Подолея І. В..  

 

 

 

 

Міський голова                                               Володимир КАЩУК 

 

 

 

 


