
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  10 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

25 червня 2021          Мукачево №

Про передачу об'єкта нерухомого майна комунальної власності в оренду та 
включення його до Переліку об'єктів оренди другого типу

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 
№483постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про 
Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її 
розподілу» зі змінами,  розглянувши заяву   філії  Закарпатське обласне 
управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» № 
4710/01-31 від 21.05.2021 р.,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №9 від 
22.06.2021 р.; 23.06.2021 р.),  керуючись ст.25, ч.1 ст.59, ч. 5 ст. 60 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Визнати АТ «Ощадбанк» надавачем соціально важливих послуг 
населенню, які мають право без проведення аукціону укладати та 
продовжувати договори оренди комунального майна.
       2. Виключити з Переліку першого типу об'єктів комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади - Перелік першого типу об'єктів 
комунального майна, які підлягають передачі в оренду на аукціоні, 
затвердженого рішенням 8 сесії 8 скликання № 317 від 29.04.2021 р. «Про 
врегулювання питань нерухомого майна комунальної власності Мукачівської 
міської територіальної громади».

3.Включити до Переліку нерухомого комунального майна, нежитлове 
приміщення, площею  10,90 кв.м., за адресою: м. Мукачево, пл. Духновича 
Олександра, 2, до Переліку другого типу, що передаються в оренду без 
проведення аукціону та затвердити умови, на яких здійснюється оренда об'єкта, 
згідно додатку 1 до цього рішення.



   4. Надати дозвіл Управлінню міського господарства Мукачівської міської 
ради, на укладення договору оренди  нежитлового приміщення без проведення 
аукціону, строком на 5 років з АТ «Ощадбанк», з дня підписання договору 
оренди нежитлового приміщення Мукачівської міської ради, за адресою:          
м. Мукачево, пл. Духновича Олександра, 2, загальною площею 10,90 кв.м.

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення 9 сесії Мукачівської 
міської ради 8-го скликання «Про передачу в оперативне управління 
нерухомого майна комунальної власності Управлінню патрульної поліції в 
закарпатській області Департаменту патрульної поліції за адресою:                    
м. Мукачево, вул. Валленберга Рауля, 31» №366 від 27 травня 2021 року.

6. Передати в оренду нерухоме майно комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади, а саме: громадський будинок з 
господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 482,70 кв.м., яке 
розташоване за адресою: м. Мукачево, вул. Валленберга Рауля, 31, що 
обліковується на балансі Управління соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради.

7. Включити до Переліку нерухомого комунального майна, нежитлове 
приміщення, а саме: громадський будинок з господарськими будівлями та 
спорудами, загальною площею 482,70 кв.м., яке розташоване за адресою:      м. 
Мукачево, вул. Валленберга Рауля, 31, до Переліку другого типу, що 
передаються в оренду без проведення аукціону та затвердити умови, на яких 
здійснюється оренда об'єкта, згідно додатку 2 до цього рішення.
        8. Надати дозвіл Управлінню соціального захисту населення Мукачівської 
міської ради, як балансоутримувачу комунального майна Мукачівської міської 
територіальної громади, на укладення договору оренди без проведення 
аукціону строком на 5 років з Управлінням патрульної поліції в Закарпатській 
області Департаменту патрульної поліції, з дня підписання договору оренди 
нежитлового приміщення Мукачівської міської ради за адресою: м. Мукачево, 
вул. Валленберга Рауля, 31, загальною площею   482,70 кв. м.
     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




