
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                   ІІІ   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 910 
 

22.07.2022 

 

                   м. Хуст 

Про закріплення майна на праві  

оперативного управління за  

комунальним некомерційним підприємством  

«Лікувально-діагностичний центр»  

Хустської міської ради» 

 

           Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 137 Господарського кодексу України, Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», клопотання т.в.о. директора комунального некомерційного 

підприємства «Лікувально-діагностичний центр» Хустської міської ради В. М. 

Романа від 28.06.2022 року №1755/02-16, враховуючи рішення І сесії VІІІ 

скликання Хустської міської ради від 30.07.2021року №458 Про затвердження 

розподільчого балансу», пункту 7.2. Статуту Комунального некомерційного 

підприємства «Лікувально – діагностичний центр» Хустської міської ради (Нова 

редакція), затвердженого рішенням виконавчого комітету Хустської міської ради 

від 03.09.2021р. №412, рішення позачергової сесії VІІІ скликання Хустської 

міської ради від 16.02.2022року №844, висновок постійно діючої комісії з питань 

контролю за проведенням управлінням по комунальної власності, житлово-

комунального господарства та містобудування, Хустська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством «Лікувально-

діагностичний центр» Хустської міської ради», юридична адреса: вул. Пушкіна, 

будинок 13, м.Хуст Закарпатської області, код ЄДРПОУ 44619446, на праві 

оперативного управління будівлі та приміщення, що належать до комунальної 

власності Хустської міської територіальної громади , а саме: 

         1.1. будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: м. Хуст, вул. Пушкіна, 

13 (основний корпус; вбудовані приміщення дитячого відділення; клінічна 

лабораторія; котельня; стерилізаційне відділення; ворота та огорожа). 

         1.2. будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: м. Хуст, вул. Пушкіна, 

26 (будівля фтизіатричного відділення; ворота та огорожа). 

         2. Доручити заступнику Хустського міського голови Фетько І. М. укласти 



договір на закріплення майна, що перебуває в комунальній власності Хустської 

міської територіальної громади з комунальним некомерційним підприємством 

«Лікувально-діагностичний центр» Хустської міської ради», на праві 

оперативного управління. 

          3. 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. 

 

 

Міський голова                                               Володимир КАЩУК 
 

 

 

 

 

 

 


