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Р І Ш Е Н Н Я

26 серпня 2021          Мукачево №475

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, Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна», 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 №11 від 05.08.2021 р.; 19.08.2021 р.; 20.08.2021 р.; 25.08.2021 р.),  
керуючись ст.25, ч.1 ст.59, ч. 5 ст. 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА:
       

1. Внести зміни в пункт 1 додатку № 4 до рішення 8 сесії Мукачівської 
міської ради 8 скликання «Про врегулювання питань нерухомого майна 
комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади» від 
29.04.2021 р. № 317, виклавши його в новій редакції згідно додатку № 1 до 
цього рішення.

2. Внести зміни в пункт 5 додатку № 4 до рішення 8 сесії Мукачівської 
міської ради 8 скликання «Про врегулювання питань нерухомого майна 
комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади» від 
29.04.2021 р. № 317, виклавши його в новій редакції згідно додатку № 2 до 
цього рішення.
     3. Передати в оренду об'єкт нерухомого майна комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади  нежитлове приміщення, 
загальною площею 634 кв.м. та гараж площею 22 кв.м., за адресою:                      
м. Мукачево, вул. Беляєва Павла космонавта, 8.
          4. Затвердити умови, на яких здійснюється оренда об'єкта:
          4.1. Передача майна в оренду без проведення аукціону;
    4.2. Визначити цільове призначення об'єкту  для організації роботи 
Територіального управління Державної судової адміністрації України в 
Закарпатській області;
          4.3. Встановити строк оренди  1 рік;



          4.4. Встановити оренду плату у розмірі  1 грн. в рік без ПДВ;
          5. Надати дозвіл на укладення договору без проведення аукціону оренди 
нежитлового приміщення, загальною площею 634 кв.м. та гараж площею      22 
кв.м., розташованого за адресою: м. Мукачево, вул. Беляєва Павла космонавта, 
8 Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради з 
Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в 
Закарпатській області.
      6. Передати в оренду об'єкт нерухомого майна комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади, а саме нежитлове приміщення, за 
адресою: м. Мукачево, площа Духновича Олександра, 2, загальною площею 
64,40 кв.м. (прим.80,82,83, згідно технічного паспорта, інвентарна справа 
№3021, від 12.04.2021 р.).
     7. Включити до переліку Другого типу об'єкт нерухомого майна 
комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади  
нежитлове приміщення, загальною площею 64,40 кв.м. (прим.80,82,83, згідно 
технічного паспорта, інвентарна справа №3021, від 12.04.2021 р.), за адресою: 
м. Мукачево, площа Духновича Олександра, 2.
          7. Затвердити умови, на яких здійснюється оренда об'єкта:
          7.1. Передача майна в оренду без проведення аукціону;
     7.2. Визначити цільове призначення об'єкту  для розміщення Відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану у м. Мукачеві Мукачівського 
району Закарпатської області  Південно-Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ);
          7.3. Встановити строк оренди 1 рік;
          7.4. Встановити оренду плату у розмірі  1 грн. в рік без ПДВ;
        8. Надати дозвіл на укладення договору без проведення аукціону оренди 
нежитлового приміщення, загальною площею 64,40 кв.м., розташованого за 
адресою: м. Мукачево, площа Духновича Олександра, 2 Управлінню міського 
господарства Мукачівської міської ради з  Південно-Західним міжрегіональним 
управлінням Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ).
    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


