
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

___ сесія 8-го скликання

РІШЕННЯ

________                               Мукачево               №____

Про затвердження умов продажу 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, 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, 
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. Затвердити звіт про незалежну оцінку нерухомого майна комунальної 
власності, за адресою: м. Мукачево, вул. Маргітича Івана, будинок 45, 
приміщення 29, загальною площею 29,60 кв.м. 

2 Погодити органу приватизації  управлінню міського господарства 
Мукачівської міської ради умови аукціонного продажу об'єкта приватизації 
комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади  
нежитлового приміщення, за адресою: м. Мукачево, вул. Маргітича Івана, 
будинок 45, приміщення 29, загальною площею 29,60 кв. м. 

3. Затвердити звіт про незалежну оцінку нерухомого майна комунальної 
власності, за адресою: м. Мукачево, вул. Валленберга Рауля, будинок 3, 
приміщення 4, загальною площею 194,80 кв.м.

4. Погодити органу приватизації  управлінню міського господарства 
Мукачівської міської ради умови аукціонного продажу об'єкта приватизації 
комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади  
вбудованих нежитлових приміщень, за адресою: м. Мукачево, вул. Валленберга 
Рауля, будинок 3, приміщення 4, загальною площею 194,80 кв.м.

5. Затвердити звіт про незалежну оцінку нерухомого майна комунальної 
власності, за адресою: м. Мукачево, вул. Грушевського Михайла, будинок 10, 
загальною площею 386,60 кв.м. 



6. Погодити органу приватизації  управлінню міського господарства 
Мукачівської міської ради умови аукціонного продажу об'єкта приватизації 
комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади  
громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та 
спорудами, за адресою: м. Мукачево, вул. Грушевського Михайла, будинок 10, 
загальною площею 386,60 кв.м. 
    7. 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


