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МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  9 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

27 травня 2021          Мукачево №353

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, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
земельних відносин (протокол №7 від 24.05.2021 р.; 25.05.2021р.;26.05.2021 р.), 
керуючись ст.25, ч.1 ст.59, ч. 5 ст. 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству                 
«Мукачівська центральна районна лікарня», як балансоутримувачу 
комунального майна Мукачівської міської територіальної громади, на 
укладення договору оренди з Закарпатським обласним бюро судово-медичної 
експертизи строком на 4 роки 11 місяців з дня підписання договору оренди 
нежитлового приміщення Мукачівської міської ради за адресою: м. Мукачево, 
вул. Грушевського, 29, загальною площею 111,8 кв. м.

2. Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству                 
«Мукачівська центральна районна лікарня», як балансоутримувачу 
комунального майна Мукачівської міської територіальної громади, на 
укладення договору оренди з Закарпатським обласним бюро судово-медичної 
експертизи строком на 4 роки 11 місяців з дня підписання договору оренди 
нежитлового приміщення Мукачівської міської ради за адресою: м. Мукачево, 
вул. Пирогова Миколи, 8-13, загальною площею 64,8 кв. м.

3. Внести зміни до п. 4 рішення 5 сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання «Про врегулювання питань оренди та приватизації комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади» від 02.03.2021 р. №237, 
виклавши його в наступній редакції:



«4. Уповноважити:
4.1. Управління міського господарства Мукачівської міської ради 

виступати орендодавцем щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого 
майна і споруд, яке перебуває у комунальній власності та знаходиться на 
балансі Управління міського господарства Мукачівської міської ради, 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 

4.2. Управління міського господарства Мукачівської міської ради 
виступати орендодавцем щодо нерухомого майна, 
загальнаплощаякогоперевищує 400 квадратнихметрів на одного 
балансоутримувача.

4.3. Балансоутримувачів виступати орендодавцем - щодо:
4.3.1. Нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 

квадратних метрів на одного балансоутримувача, якщо менший розмір площі 
не встановлено рішенням Мукачівської міської ради - щодо об'єктів 
комунальної власності або галузевими особливостями оренди майна;

4.3.2. Нерухомого майна для організації та проведеннянауково-
практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та 
політичнихзаходів - на строк, що не перевищуєп'ятикалендарнихднівпротягом 
шести місяців, а такожщодо майна, яке передаєтьсясуб'єктамвиборчогопроцесу 
для проведенняпублічнихзаходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на 
періодвиборчоїкампанії;

4.3.3. Нерухомого майна для організації та проведеннянауково-
практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та 
політичнихзаходів - на строк, що не перевищує 30 календарнихднівпротягом 
одного року щодо кожного орендаря, якщобалансоутримувачем є 
державнеабокомунальнепідприємство, установа, організація, 
щоздійснюєдіяльність з організуванняконгресів і торговельнихвиставок;

4.3.4. Іншого окремого індивідуально визначеного майна.»
4. В іншій частині рішення 5 сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання «Про врегулювання питань оренди та приватизації комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади» від 02.03.2021 р. №237 
залишити без змін.

5. Затвердити Примірний договір оренди нерухомого або іншого 
окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної 
власності Мукачівської міської територіальної громадиз проведенням 
електронних аукціонів згідно додатку 1 до даного рішення та без проведення 
електронних аукціонів згідно додатку 2 до даного рішення.
      6. Орендодавцям та балансоутримувачам комунального майна під час 
підготовки договорів оренди брати за основу примірні договори, визначені 
додатками 1 та 2 даного рішення.
       7. Встановити, що відповідно до вимог Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна», договір оренди може відрізнятися від 
примірного договору оренди, якщо об'єкт передається в оренду з додатковими 
умовами.



     8. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 
оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Мукачівської міської ради 
(https://mukachevo-rada.gov.ua).

9. Затвердити звіт про незалежну оцінку нерухомого майна комунальної 
власності за адресою: м. Мукачево, вул. Маргітича Івана, 45 приміщення 30 
загальною площею 147,30 кв.м., виготовлений сертифікованим суб'єктом 
оціночної діяльності, переможцем конкурсу з відбору суб'єктів оціночної 
діяльності  ТОВ «Бізнес-Консалтинг»(дата оцінки - 30.04.2021р.), згідно з яким, 
вартість нерухомого майна визначена у розмірі 1 166 763,00 грн. (один мільйон 
сто шістдесят шість тисяч сімсот шістдесят три гривні 00 коп.) без ПДВ; ПДВ  
233 353,00 грн. (двісті тридцять три тисячі триста п'ятдесят три гривень 00 коп.
); вартість нерухомого майна з урахуванням ПДВ складає 1 400 116 грн. (один 
мільйон чотириста тисяч сто шістнадцять гривень 00 копійок).

10. Погодити органу приватизації  управлінню міського господарства 
Мукачівської міської ради умови аукціонного продажу об'єкта приватизації 
комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади майнового 
комплексу за адресою: м. Мукачево, вул. Маргітича Івана, 45 загальною 
площею 147,30 кв. м.  згідно додатку 3 до рішення.

11. Затвердити звіт про незалежну оцінку адміністративного будинку за 
адресою: м. Мукачево, вул. Богуна Івана, 14 загальною площею 132,70 кв. м., 
виготовлений сертифікованим суб'єктом оціночної діяльності, переможцем 
конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності  ТОВ «Бізнес-Консалтинг» 
(дата оцінки - 30.04.2021р.), згідно з яким, вартість нерухомого майна 
визначена у розмірі 446137,00 грн. (чотириста сорок шість тисяч сто тридцять 
сім гривень 00 копійок) без ПДВ; ПДВ  89227,00 грн. (вісімдесят дев'ять тисяч 
двісті двадцять сім гривень 00 копійок); вартість нерухомого майна з 
урахуванням ПДВ  535364,00 грн (п'ятсот тридцять п'ять тисяч триста 
шістдесят чотири гривні 00 копійок). 

12. Погодити органу приватизації  управлінню міського господарства 
Мукачівської міської ради умови аукціонного продажу об'єкта приватизації 
комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади  
адміністративного будинку за адресою: м. Мукачево, вул. Богуна Івана, 14 
загальною площею 132,70 кв.м.  згідно додатку 4 до рішення.

13. 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


