
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                  ІІІ  СЕСІЯ  VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЄКТ   

РІШЕННЯ № 
 

2022 

 

                  м. Хуст 

Про затвердження переліку об’єктів  

комунальної власності Хустської міської  

територіальної громади, що підлягають  

приватизації  шляхом викупу у 2022 році 

 

         Керуючись статтями 26, 30 та пункту 5 статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», розглянувши заяву та додані документи, 

матеріали виробничого кооперативу «Сантехник Хуст» від 05.09.2022року 

№2451/02-15 про надання дозволу на приватизацію шляхом викупу вбудованих 

нежитлових приміщень будівлі за адресою: м.Хуст, вул.Шухевича, 1/1 загальною 

площею 50,30м.кв., що знаходяться у користуванні на умовах оренди, відповідно 

до договору оренди №37-22 від 23.06.2022року, враховуючи висновок постійної 

комісії з питань контролю за проведенням управлінням комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та містобудування, Хустська міська рада 

                                                     

                                                   В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Хустської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом викупу у 2022 році, 

згідно з додатком 1. 

        2. Виконавчий комітет Хустської міської ради наділити повноваженнями з 

питань, визначених чинним законодавством України про приватизацію щодо 

об’єктів, які включені до переліку об’єктів комунальної власності Хустської 

міської територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом викупу у 

2022 році, згідно з додатком 1. 

         3. Управлінню з питань майна комунальної власності виконавчого комітету 

Хустської міської ради забезпечити заходи з приватизації щодо об’єктів, які 

включені до переліку об’єктів комунальної власності Хустської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом викупу у 2022 році, 

згідно з додатком 1. 

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань контролю за проведенням управлінням комунальної власності, житлово-

комунального господарства та містобудування міської ради. 

 

  Міський голова                  Володимир КАЩУК 

                                                                                               



 
                                                                                            Додаток 1  

                                                                                         до рішення ІІІ сесії Хустської міської ради  

                                                                                  VIII скликання від 2022 року №_____ 

 

 

 

Перелік  

об’єктів комунальної 

власності Хустської міської територіальної громади, 

що підлягають приватизації шляхом 

викупу у 2022 році 
 

 

№ Назва об’єкту Адреса, місце 

знаходження 

Площа,м2 Спосіб 

відчуження 

1 вбудовані нежитлові 

приміщення  

Закарпатська  обл., 

Хустський р-н., 

м.Хуст, 

 вул.Шухевича, 1/1 

50,30 м2 Викуп 

 

 

 

 

 

Секретар ради        Василь ГУБАЛЬ 
 

 

 


