
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ___ сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
            2020     Мукачево     № 
 
Про продовження з Територіальним управлінням  
Державної судової адміністрації України  
в Закарпатській області договору оренди  
нежитлових приміщень, розташованих за адресою:  
м. Мукачево, вул. Беляєва Павла космонавта, 8 
 

Розглянувши звернення Територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Закарпатській області від 25.11.2020 № 2655, 
відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, 
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 р. № 246, із змінами, внесеними 
рішенням 19 сесії Мукачівської міської ради 6 скликання від 08.12.2011р.                  
№ 411, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
комунальної власності та земельних відносин (протокол №___ від __.__.2020 р., 
__.__.2020 р., __.__.2020 р.), керуючись ст. 25, ч. 1 ст. 59, ч. ч. 4, 5 ст. 60 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська міська рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Укласти додаткову угоду на продовження дії договору оренди 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної 
громади м. Мукачево від 01.03.2019р., а саме: нежитлових приміщень 
розташованих в будівлі № 8 по вул. Беляєва Павла космонавта в м. Мукачево, 
загальною площею 634 кв. м. та гараж площею 22 кв.м. укладеного між 
Мукачівською міською радою та  Територіальним управлінням Державної 
судової адміністрації України в Закарпатській області, строком на 2 роки 
(дев’ять) місяців для організації роботи Територіального управління Державної 
судової адміністрації України в Закарпатській області. 

2. Уповноважити Мукачівського міського голову на укладення 
додаткової угоди на продовження дії договору оренди нерухомого майна, що 
належить до комунальної власності територіальної громади м. Мукачево від 
01.03.2019р., а саме: нежитлових приміщень розташованих в будівлі № 8 по 
вул. Беляєва Павла космонавта в м. Мукачево, загальною площею 634 кв.м. та  
гараж площею 22 кв.м. згідно із пунктом 1 цього рішення. 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради              
В. Будніка та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та 
земельних відносин. 

 
 
Міський голова                                                                             А. БАЛОГА 


