
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  8 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

29 квітня 2021        Мукачево №317

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, відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» від 03.10.2019 року №157-ІХ, Постанови КМУ «Деякі 
питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 року 
№483, 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 комісії з питань 
комунальної власності та земельних відносин (протокол №5 від 20.04.2021 р.
; 23.04.2021 р.; 26.04.2021 р.; 27.04.2021 р.; 28.04.2021 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.

  1.1. Надати дозвіл Мукачівському міському голові А. Балога на 
укладення додаткової угоди до договору оренди майна комунальної 
власності щодо його припинення шляхом розірвання, згідно пункту 1 цього 
рішення.

2. 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.

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

3. 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.

3.1. Надати дозвіл Мукачівському міському голові А. Балога на 
укладення додаткової угоди до договору оренди майна комунальної 
власності щодо його припинення шляхом розірвання, згідно пункту 3 цього 
рішення.

4. 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.

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

5. Передати комунальне майно Мукачівської міської територіальної 
громади в оренду згідно додатку № 1.

6. Затвердити Перелік першого типу об’єктів комунального майна, які 
підлягають передачі в оренду на аукціоні, згідно додатку № 2.

7.  Затвердити Перелік другого типу об’єктів комунального майна, які 
підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, згідно додатку № 3.

8. Затвердити "Перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації в 2021 – 2022 роках шляхом аукціону", згідно з додатком 4.

8.1. Уповноважити Управління міського господарства Мукачівської 
міської ради здійснити комплекс заходів щодо експертної оцінки нерухомого 
комунального майна Мукачівської міської територіальної громади, 
зазначеного в додатку 4 до цього рішення.

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

8.3 Центру надання адміністративних послуг Мукачівської міської 
ради забезпечити (у разі потреби) реєстрацію, згідно існуючих вимог 
чинного законодавства, права власності на вказане вище нерухоме майно - за 
Мукачівською міською територіальною громадою в особі Мукачівської 



міської ради.
8.4. 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 4 до цього рішення.

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


