
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
24.09.2020     Мукачево     №2047 
 

Про надання дозволу  
КНП «Мукачівська ЦРЛ»  
на укладення договору оренди  
комунального майна 
 

Розглянувши звернення КНП «Мукачівська ЦРЛ» від 23.09.2020 р. № 
2115, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 
майна», Положення «Про оренду майна комунальної власності територіальної 
громади м.Мукачево» (нова редакція), затвердженого рішенням 11-ї сесії 
Мукачівської міської ради 6-го скликання від 30.06.2011 року №246, 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної 
власності та земельних відносин (протокол №74 від 21.09.2020 р., 22.09.2020 р., 
23.09.2020 р.), керуючись ст.25, ч.1 ст.59, п.5 ст.60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 

1.   Надати дозвіл КНП «Мукачівська ЦРЛ» (стороні орендодавця) – 
балансоутримувачу майна, на розірвання договору оренди від 01.08.2013 року, 
укладеного між Мукачівською ЦРЛ та Закарпатським обласним бюро судово-
медичної експертизи на частину цокольного приміщення 1-5, 1-6, 1-7 
хірургічного корпусу загальною площею 103,9 кв.м. та частину приміщення 
моргу № 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ½ приміщення 37, загальною площею 
64,8 кв.м., що знаходяться за адресою: м.Мукачево, вул.Пирогова, 8-13. 

2. Надати дозвіл КНП «Мукачівська ЦРЛ» (стороні орендодавця) – 
балансоутримувачу майна, укласти з 01.10.2020 року договір оренди на 
вбудоване приміщення першого поверху поліклінічного відділення КНП 
«Мукачівська ЦРЛ»  загальною площею 111,8 квадратних метрів, по вул. 
Грушевського Михайла, 29 в м.Мукачево із Закарпатським обласним бюро 
судово-медичної експертизи (код за ЄДРПОУ 01992216) на термін 2 роки 11 
місяців, для використання з метою проведення судово-медичних експертиз. 

3. Встановити орендну плату за використання орендованого майна (як 
бюджетній організації) – 1 грн. в рік (без ПДВ). 



4. Зобов’язати орендаря врегулювати з орендодавцем оплату 
(відшкодування) послуг сервісного обслуговування (електро-, водо-, 
теплопостачання, охорона, вивіз сміття та інше). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

Міський голова        А.БАЛОГА 

 

 

 

 


