
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 70 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.12.2019               Мукачево    №1698 
 
Про внесення змін до договору 
оренди нежитлових приміщень, 
розташованих в будинку № 3 по 
вул. Штефана Августина  
в м. Мукачево 
 

 
Розглянувши звернення Головного управління Держгеокадастру у 

Закарпатській області № 18-7-0.73-9425/2-19 від 06.12.2019р.,відповідно до 
Господарського кодексу України, 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, 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 №64 від 12.12.2019 р.;  
16.12.2019 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. Надати дозвіл Мукачівському міському голові на укладення 

додаткової угоди до договору оренди нерухомого майна комунальної власності 
№ 44 від 10.03.2017 р. в частині, що стосується зміни платіжних реквізитів 
Орендаря - Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області, а 
саме: розділ «ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН» договору оренди нерухомого 
майна комунальної власності № 44 від 10.03.2017 р. викласти в редакції згідно 
додатку 1 до цього рішення. 

2. 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 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДОДАТОК 1 

до рішення 70 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 

17.12.2019 р. №1698 

 
 
 
 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН : 
 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ :     ОРЕНДАР : 
 

 
 
Орендодавець: 
 
Мукачівська міська рада 
89600, м. Мукачево, пл. Духновича 
Олександра, 2  
код ЄДРПОУ 38625180                                
р/р UA148999980000033213871007003 
в Мукачівському УК/м.Мукачево/ 
ККД 22080401 
 
 
Мукачівський міський голова 
 
 
 
______________ А.В. Балога  

Орендар: 
 
Головне управління Держгеокадаструу 
Закарпатській області 
88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4  
код за ЄДРПОУ 39766716 
р/р UA428201720000035215051090272 
в ДКСУ м. Київ, МФО 820172 
 
 
 
В.о. начальника Головного управління                                                                    
Держгеокадастру у Закарпатській                                                                          
області   
 
_____________ М.Р. Островський 
     

 
 
Секретар міської ради                          І. Маняк 
 


