
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 58 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.06.2019                 Мукачево    №1422 
 
Про включення в перелік майна  
комунальної власності для продажу  
шляхом викупу підвальних нежитлових  
приміщень, розташованих 
за адресою: м. Мукачево,  
вул. Беляєва Павла космонавта, 7 
 

З метою забезпечення наповнення місцевого бюджету розвитку                        
м. Мукачева, розглянувши звернення гр. Свистун В. А. № 672/0/109-19                     
від 13.03.2019 р. про включення до переліку об'єктів права комунальної 
власності, що підлягають приватизації, відповідно до Господарського кодексу 
України, Цивільного кодексу України, Закону України “Про приватизацію 
державного і комунального майна”, рішення 48 сесії Мукачівської міської ради 
7-го скликання "Про врегулювання питань приватизації комунального майна 
територіальної громади міста Мукачево" №1196 від 25.10.2018 р., рішення 36 
сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання "Про оренду вбудованих 
приміщень по вул. Беляєва Павла космонавта, 7 в м. Мукачево" № 938                       
від 25.01.2018 р., рішення 39 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання 
"Про затвердження результатів конкурсу на право оренди підвальних 
нежитлових приміщень по вул. Беляєва Павла космонавта, 7 у м. Мукачево", 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної 
власності та земельних відносин (протокол №52 від 24.06.2019 р.; 25.06.2019 р.; 
26.06.2019 р.), керуючись п. п. 30, 43, ч. 1 ст. 26; ч. ч. 5, 6 ст. 60 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Включити в перелік об'єктів права комунальної власності 

територіальної громади м. Мукачево для продажу шляхом викупу: 
 
1.1. Підвальні нежитлові приміщення, розташовані за адресою:                        

м. Мукачево, вул. Беляєва Павла космонавта, 7, загальною площею 206,20 кв. 
м., згідно інвентаризаційної справи № 3234, реєстраційний номер № 7314                   
від 28.07.2017 р. 

 
2. Комунальному підприємству „Мукачівське міське бюро технічної 

інвентаризації та експертної оцінки” виготовити (у разі потреби) відповідну 
технічну документацію, довідки, тощо. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету



Мукачівської міської ради В. Будніка та постійну депутатську комісію з питань 
комунальної власності та земельних відносин. 

 
 

Міський голова                                                  А. Балога 
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