
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 __ сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

       Мукачево №

Про врегулювання питань нерухомого майна 
комунальної власності Мукачівської 
міської територіальної громади

 З метою ефективного та раціонального використання комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади, відповідно до положень 
Цивільного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №__ від 
____2021 р.; ____2021 р.; _____2021 р.), керуючись ст.25, ч.1 ст.59, ч. 5 ст. 60 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська 
міська рада ВИРІШИЛА:

          1. Припинити дію Договору оренди комунального майна укладеного 
від 01.03.2016 р., між територіальною громадою м. Мукачева в особі 
Мукачівської міської ради та Головним управлінням Національної поліції в 
Закарпатській області, розташоване за адресою: м. Мукачево,                                 
вул. Індустріальна, буд. 39, прим. 27.

2. Надати дозвіл Мукачівському міському голові А. Балога на укладення 
додаткової угоди до договору оренди майна комунальної власності щодо 
його припинення шляхом розірвання.

3. Припинити дію Договору оренди комунального майна укладеного 
01.03.2016 р., між територіальною громадою м. Мукачева в особі 
Мукачівської міської ради та Головним управлінням Національної поліції в 
Закарпатській області, розташоване за адресою: м. Мукачево,                        
вул. Росвигівська буд. 26, прим. 1.

4. Надати дозвіл Мукачівському міському голові А. Балога на 
укладення додаткової угоди до договору оренди майна комунальної 
власності щодо його припинення шляхом розірвання.

5. Припинити дію Договору оренди комунального майна укладеного 
26.12.2009 р. між Управлінням комунальної власності Мукачівського 
Міськвиконкому та Мукачівським міським відділом ГУМВС України в 
Закарпатській області, розташоване за адресою: м. Мукачево, вул. Окружна, 
26.



6. Надати дозвіл Мукачівському міському голові А. Балога на 
укладення додаткової угоди до договору оренди майна комунальної 
власності щодо його припинення шляхом розірвання .

7. Припинити дію договору від 22.09.2017 року 
№2/2017/21G300-391/17, укладеного між Мукачівською міською радою та 
ПАТ «Укртелеком», яке розташоване за адресою: м. Мукачево, вул. Петефі, 
12/а.

8. Надати дозвіл Мукачівському міському голові А. Балога на 
укладення додаткової угоди до договору оренди майна комунальної 
власності щодо його припинення шляхом розірвання.

9. 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


