
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 55 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.03.2019 р.                    Мукачево    №1348 
 

Про затвердження розрахункової орендної ставки частини нежитлового 
приміщення майна комунальної власності за адресою: м. Мукачево, 
пл.Кирила і Мефодія, 1 та оголошення конкурсу з надання права оренди  
 

Відповідно до ст. 11 Закону України “Про оренду державного та 
комунального майна”, Положення “Про оренду майна комунальної власності 
територіальної громади м. Мукачево” (нова редакція), затвердженого рішенням 
11 сесії Мукачівської міської ради 6 скликання від 30.06.2011 року №246, зі 
змінами, враховуючи рішення 44 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання 
№ 1102 від 30.08.2018 року “Про надання дозволу на розірвання Договору 
оренди майна, що належить до комунальної власності № б/н від 01.07.2016 року 
та організацію комплексу заходів з проведення незалежної експертної оцінки 
комунального майна, що знаходиться за адресою: м. Мукачево, пл. Кирила і 
Мефодія, 1”, рішення 50 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання № 1214 
від 29.11.2018 року “Про затвердження звіту про оцінку частини нежитлового 
приміщення майна комунальної власності за адресою: м. Мукачево, пл.Кирила і 
Мефодія, 1”, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
комунальної власності та земельних відносин (протокол №49 від 25.03.2019 р.; 
26.03.2019 р.; 27.03.2019 р.), керуючись ст. 25, ч. 1. ст. 59, ч. 5 ст. 60 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада 
вирішила: 

 
1. Затвердити розрахункову орендну ставку за частину нежитлового 

приміщення майна комунальної власності (Мукачівський драматичний театр) за 
адресою: м. Мукачево, пл.Кирила і Мефодія, 1, загальною площею 21,7 кв.м. з 
функціональним призначенням: розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, 
кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи - 218,86 (двісті 
вісімнадцять грн. 86 коп.) за 1 квадратний метр (розрахункова орендна ставка 
становить: 8% від вартості нерухомого майна 662 566,00 грн. х 8% = 53 005,28 
грн. : 12 міс. = 4 417,10 грн. (за стартовий місяць вересень) х 101,9% х 101,7% х 
101,4% х 101,8% х 101,1% х 100,5% = 4 749,17 грн. : 21,7 кв.м. = 218,86 
стартова орендна плата за 1 кв.м. станом на березень місяць 2019 року) без 
урахування вартості спожитих енергоносіїв. 

2. Надати відділу культури виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради дозвіл на проведення комплексу робіт з організації та проведення 
конкурсу з надання права оренди частини нежитлового приміщення майна 
комунальної власності (Мукачівський драматичний театр),  загальною  площею 



 
 
21,7 кв.м. розміщеного за адресою: м.Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 1, з 
функціональним призначенням: розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, 
кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, з умовою 
обов'язкового дотримання Закону України “Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення” в межах орендованої площі. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 
культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради І. Калій та постійну 
депутатську комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. 
 
 
Міський голова                                                                                          А. Балога 

 
 


