
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
_______2021            Мукачево     №_____ 

 
Про врегулювання майнових  
відносин у будинку по  
вул. Духновича Олександра, 89 у м. Мукачево 

 
 

Розглянувши звернення квартирно-експлуатаційного відділу міста 
Мукачеве Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління 
Міністерства оборони України від 10.06.2020р. №5575/01 31, умови договору 
оренди комунального майна № 3/2006 від 08.02.2006р., укладеного з 
Мукачівським об’єднаним міським військовим комісаріатом (із змінами), інші 
наявні матеріали, 

з метою врегулювання орендних відносин та у зв’язку з тим, що 
Мукачівський об’єднаний міський військовий комісаріат не здійснює 
самостійну господарську діяльність, є неприбутковою бюджетною 
організацією, 

відповідно до Цивільного кодексу України, 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, зі змінами,  
    враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
земельних відносин (протокол №______ від _______2021 р.,  
________2021 р., ____2021 р., ______2021 р.), керуючись ч. 5 ст. 59, ч. 5 ст. 60 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська 
рада вирішила: 

 
1. Надати дозвіл виконавчому комітету Мукачівської міської ради  

(стороні орендодавця), в особі заступника міського голови, керуючого 
справами Лендєл О. В., продовжити договір оренди нерухомого комунального 
майна, а саме: вбудованих приміщень адмінкорпусу (літ. "Я") площею 1011,30 
кв. м., їдальня (літ. "А1") площею 589,70 кв. м., в т.ч. підвал площею 173,80 кв. 
м., загальною площею 1601 кв. м., які розташовані за адресою: вул. Духновича 
Олександра, 89 в м. Мукачево та знаходяться на балансі виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради, з квартирно-експлуатаційним відділом міста 
Мукачеве Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління 
Міністерства оборони України (код за ЄДРПОУ 08439994, юридична адреса:               
м. Мукачево, вул. Берегівська-об'їздна, 1А), для проведення діяльності 
відповідно до Положення КЕВ м. Мукачеве (а саме: для розміщення 



Мукачівського об’єднаного міського військового комісаріату), терміном на 1 
рік, з 01.02.2021 р. 

Встановити орендну плату за використання нерухомого майна (як 
структурі бюджетного (державного) фінансування) – 1 грн. в рік (без ПДВ).   

2. Зобов’язати орендаря врегулювати оплату послуг сервісного 
обслуговування (електро-, водо-, теплопостачання, охорона, вивіз сміття, та 
інш.). 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради – провести відповідні зміни в облікових документах. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова та 
постійну комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. 
 
 
Міський голова        А. БАЛОГА 
 
 
 


	Міський голова        А. БАЛОГА

