
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

   15 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 30 вересня 2021          Мукачево №

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, розглянувши лист начальника  
управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради          
К. Кришінець-Андялошій від 25.08.2021 р. № 705/01-32, щодо включення 
нежитлового приміщення до Переліку першого типу для передачі в оренду, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
земельних відносин (протокол №1 від 29.09.2021 р., 30.09.2021 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 (прим.12, 
згідно технічного паспорта, інвентарна справа №8203, від 01.10.2020 р.), 
загальною площею 65,80 кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. Штефана 
Августина, 19 - Недецеї Яноша, 33, яке знаходиться на балансі управління 
освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради.
      2. Включити до Переліку першого типу об'єкт нерухомого майна 
комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади  
нежитлове приміщення (прим.12, згідно технічного паспорта, інвентарна 
справа №8203, від 01.10.2020 р.), загальною площею 65,80 кв.м., за адресою:                
м. Мукачево, вул. Штефана Августина,19 - Недецеї Яноша, 33.
          3. Визначити умови оренди нежитлового приміщення (прим.12, згідно 
технічного паспорта, інвентарна справа №8203, від 01.10.2020 р.), загальною 
площею 65,80 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Мукачево, вул. Штефана 
Августина, 19 - Недецеї Яноша, 33, згідно додатку 1 до цього рішення.
      4. Передати комунальне майно Мукачівської міської територіальної 



громади в оренду згідно додатку № 2 до цього рішення.
            5. Включити до Переліку першого типу об'єкти комунального майна, які 
підлягають передачі в оренду на аукціоні, згідно додатку № 3 до цього 
рішення. 
       6. Припинити дію договору укладеного між Залужанською сільською 
радою та ВАТ «Укртелеком», від 01.09.2008 року №14/294 комунального 
майна, яке знаходиться за адресою: с. Залужжя, вул. Пушкіна, буд. б/н, 
загальною площею  21,40 кв.м., за згодою сторін за умови погашення боргу в 
сумі 9 522,20 грн.

  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


