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Р І Ш Е Н Н Я 
 

31.10.2019               Мукачево    №1578 
 
 
Про затвердження переліку об'єктів 
комунальної власності, що підлягають 
приватизації в 2019 – 2020 роках шляхом аукціону 
 

З метою ефективного використання об'єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Мукачево та забезпечення поповнення бюджету 
міста Мукачева, розглянувши пропозиції управління комунальної власності та 
архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради, відповідно до 
Господарського Кодексу України, Цивільного кодексу України, ст. 11, ч. 1 п. 1 
ст. 13, ст. 15  Закону України "Про приватизацію державного і комунального 
майна", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації" від 
10.05.2018 р. № 432, рішення 48 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання 
"Про врегулювання питань приватизації комунального майна територіальної 
громади міста Мукачева" №1196 від 25.10.2018 р., враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та земельних 
відносин (протокол №61 від 28.10.2019 р., 29.10.2019 р., 30.10.2019 р.), 
керуючись п. 30, 31 ч. 1 ст. 59 ст. 26 ст. 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити "Перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації в 2019 – 2020 роках шляхом аукціону", згідно з додатком 1. 
2. Уповноважити Управління комунальної власності та архітектури 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради здійснити комплекс заходів 
щодо експертної оцінки нерухомого комунального майна територіальної 
громади міста Мукачева, зазначеного в додатку 1 до цього рішення. 

3. Комунальному підприємству „Мукачівське міське бюро технічної 
інвентаризації та експертної оцінки” виготовити (у разі потреби) відповідну 
технічну документацію, довідки, тощо. 

4. Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради забезпечити (у разі потреби) реєстрацію, згідно 
існуючих вимог чинного законодавства, права власності на вказане вище 
нерухоме майно - за територіальною громадою міста Мукачево в особі 
Мукачівської міської ради. 

5. Надати дозвіл суб'єкту оціночної діяльності (переможцю конкурсу з 
визначення суб'єктів оціночної діяльності, який проводиться за визначеною 
Мукачівською міською радою процедурою) розробити звіти про оцінку 
вартості нерухомого майна, вказаного в додатку 1 до цього рішення. 



6. Вважати такими, що втратили чинність рішення Мукачівської міської 
ради «Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2019 році шляхом аукціону» від 25.04.2019р. №1379 
та «Про оцінку нерухомого комунального майна» від 27.06.2019р. №1421. 

7. Управлінню комунальної власності та архітектури виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради оприлюднити дане рішення на офіційному 
сайті Мукачівської міської ради  (www.mukachevo-rada.gov.ua). 

8. 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 66 сесії  
Мукачівської міської ради 

                                                                                            від 31.10.2019 №1578 
 

ПЕРЕЛІК 
об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації в 2019 – 2020 роках шляхом 

аукціону 
 
 

№ 
п/п 

Назва об'єкту Площа 
м2 

Адреса Примітка 

1 нежитлові 
приміщення 

375,80 вул. Грушевського Михайла, 10  

2 нежитлові 
приміщення 

271,90 вул. Недецеї Яноша, 32  

3 нежитлові 
приміщення 

330,10 вул. Валленберга Рауля, 52  

4 підвальне 
приміщення 

97,0 вул. Окружна, 28, прим. 61  

5 нежитлові 
приміщення 

21,20 пл. Кирила і Мефодія, 17, прим. 13 
(13-1, 13-2, 13-3) 

 

6 нежитлові 
приміщення 

167,10 вул. Валленберга Рауля, 3, прим. 4 
(другий поверх) 

 

7 нежитлові 
приміщення 

44,10 пл. Кирила і Мефодія, 33, прим. 2  

8 нежитлові 
приміщення 

78,60 пл. Кирила і Мефодія, 29, прим. 23  

9 нежитлові 
приміщення 

141,20 вул. Миру, 20, прим. 4-2, 4-3, 4-4  

10 нежитлові 
приміщення 

132,70 вул. Богуна Івана, 14  

11 нежитлові 
приміщення 

34,50 вул. Миру, 13  

12 нежитлові 
приміщення 

29,60 вул. Маргітича Івана, 45, прим. 29  

13 нежитлові 
приміщення 

147,30 вул. Маргітича Івана, 45, прим. 30  

14 нежитлові 
приміщення 

301,0 вул. Ярослава Мудрого, 87  

15 нежитлові 
приміщення 

309,70 вул. Ярослава Мудрого, 35  

16 нежитлові 
приміщення 

276,30 вул. Штефана Августина, 3  

17 нежитлові 
приміщення 

300,20 вул. Ринкова, 28  

18 нежитлові 
приміщення 

679,70 пл. Кирила і Мефодія, 7  

19 нежитлові 
приміщення 

22,30 вул. Зріні Ілони, 109А, прим. 34  

20 Майновий 
комплекс 

2015,50 вул. Ужгородська, 17  

21 Майновий 
комплекс 

3690,50 вул. Шерегіїв Братів, 11  

22 нежитлові 68,90 пл. Духновича, 15, прим. 5  



приміщення 
23 нежитлові 

приміщення 
57,00 вул. Окружна, 26  

24 нежитлові 
приміщення 

53,80 вул. Свято-Михайлівська, 39, прим. 
27 

 

25 нежитлові 
приміщення 

64,80 вул. Росвигівська, 26, прим. 1  

 
 
Секретар міської ради                                                                          Маняк І. Г. 


