
                                                                            
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                       ІІІ   СЕСІЯ  VIII СКЛИКАННЯ 
                                                                                                                                     

                                             РІШЕННЯ № 1136 
 

16.12.2022  

 

м.  Хуст 

Про внесення змін до рішення №2040 ХІ сесії  

Хустської міської ради VІ скликання  

від 17.09.2015 року,  

рішення №455 ІV сесії Хустської міської ради  

VІІ скликання від 09.12.2016 року,  

рішення №131 V сесії Хустської міської ради  

VІІ скликання від 08.04.2016 року,  

рішення №666 VІ сесії Хустської міської ради  

VІІ скликання від 22.09.2017 року  
 

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

в Україні», статті 133 Господарського кодексу України, з метою підвищення 

рівня технічної експлуатації мереж і споруд комунальних систем 

водопостачання і водовідведення, каналізації та якості обслуговування 

населення, висновок постійно діючої комісії з питань контролю за проведенням 

управлінням по комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

містобудування, Хустська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Внести зміни до п.2 рішення ХІ сесії VІ скликання Хустської міської 

ради від 17.09.2015 року №2040 «Про прийняття у комунальну власність 

реконструйованої ділянки міського водопроводу від водозабору «Тиса» до 

камери переключення №2 та технологічного обладнання станції другого підйому 

водозабору «Ріка» в м. Хуст», виклавши його в новій редакції: 

          «2. Передати та закріпити на праві господарського відання за Хустським 

виробничим управлінням водопровідно-каналізаційного господарства 

технологічне обладнання станції другого підйому водозабору «Ріка» та 

реконструйовану мережу - ділянку міського водопроводу від водозабору «Тиса» 

до камери переключення №2.» 

          2. Внести зміни до п.3 рішення ІV сесії VІІ скликання Хустської міської 

ради від 09.12.2016 року №455 «Про перелік ведених в експлуатацію завершених 

будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією майнових активів 

комунальної власності м. Хуст», виклавши його в новій редакції: 



          «3. Закріпити на праві господарського відання за Хустським виробничим 

управлінням водопровідно-каналізаційного господарства завершені 

реконструкцією міські мережі водопостачання по вул. Бокшая,  вул. Львівська, 

вул. Київська, вул. Вітрова, вул. Гнатюка, вул. Котляревського в м. Хуст.» 

          3. Внести зміни до п.2 рішення V сесії VІІ скликання Хустської міської ради 

від 08.04.2016 року №131 «Про облік введених в експлуатацію  об‘єктів 

інфраструктури міста Хуст», виклавши його в новій редакції: 

        «2. Закріпити на праві господарського відання за Хустським виробничим 

управлінням водопровідно-каналізаційного господарства введені в експлуатацію  

ділянки міської мережі водопроводу в м. Хуст по вул. М. Аркаса (довжина траси 

236 п.м.),  по вул. П. Могили (довжина траси 165п.м)».   

        4. Внести зміни до п.2 рішення VІ сесії VІІ скликання Хустської міської 

ради від 22.09.2017 року №666 «Про взяття на облік завершених будівництвом 

об’єктів», виклавши його в новій редакції: 

        «2. Закріпити на праві господарського відання за Хустським виробничим 

управлінням водопровідно-каналізаційного господарства завершені 

реконструкцією міських мереж водопостачання, згідно Додатку 1 до даного 

рішення.» 

         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. 

 

 

 

 

Міський голова                                            Володимир КАЩУК 
 


