
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 __ сесія 8-го скликання
Р І Ш Е Н Н Я

       Мукачево №

 Про передачу об’єкта нерухомого майна

 комунальної власності в оренду та

 включення до Переліку другого типу 

З метою ефективного та раціонального використання комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади, відповідно до положень 
Цивільного кодексу України, 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 №__ 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. Передати в оренду об’єкт нерухомого майна комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади – нежитлове приміщення, 
загальною площею 1610,6 кв.м., вбудоване приміщення будівлі літ. А та 
будівлі літ. Я ( II, III  поверх та частина прим. I поверху), за адресою:                      
м. Мукачево, вул. Духновича Олександра, 89, та знаходяться на балансі 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради.
           2. Включити до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади нежитлове приміщення, 
загальною площею 1610,6 кв.м., вбудоване приміщення будівлі літ. А та 
будівлі літ. Я (II, III  поверх та частина прим. I поверху), за адресою:                        
м. Мукачево, вул. Духновича Олександра, 89, та знаходяться на балансі 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради, що передаються в оренду 
без проведення аукціону.
            3. Визначити умови, на яких здійснюється оренда об’єкта, згідно 
додатку 1 до цього рішення.
            4. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської 
міської ради на укладення з Квартирно-експлуатаційним відділом                   
м. Мукачево договору оренди нежитлового приміщення, загальною площею 



1610,6 кв.м., розташованого за адресою: м. Мукачево, вул. Духновича 
Олександра, 89, що обліковується на балансі виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради, без проведення аукціону.

5.  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




