
 
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

____сесія____8-го скликання 
 

РІШЕННЯ 
 
 
            м. Мукачево    № ____ 
 
 
Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади, шляхом проведення аукціону 
(заклади освіти)  
 
 
 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», 
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 10.02.2022 №159/0/9-22/01-39, щодо включення 
нежитлових приміщень до Переліку першого типу для передачі в оренду, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
земельних відносин (протокол №__ від ____2022 р.; ____20212 р.; _____2022 
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 звіти про експертну грошову оцінку та передати в 
оренду нерухоме майно комунальної власності Мукачівської міської 
територіальної громади згідно додатку 1 до цього рішення. 

2. Передати та включити до Переліку першого типу об’єкти 
нерухомого майна комунальної власності Мукачівської міської 
територіальної громади та визначити умови оренди: 

- вбудовані приміщення їдальні ЗОШ №1 I-III ступенів ім. О.С. 
Пушкіна ( літ. Г, прим. 4-4, 4-5,  4-6, 4-7, 4-8) загальною площею 39,10 кв.м., 
які розташовані за адресою: м. Мукачево, вул. Пушкіна, 23 згідно додатку 2 
до цього рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. Т.Г. Шевченка (лі. 
А, прим. 1-42, 1-43, 1-44, 1-45, 1-46, 1-47, 1-48) загальною площею 63,6 кв.м., 
які розташовані за адресою: м. Мукачево, вул. Павлова Академіка, 14, згідно 
додатку 3 до цього рішення; 

- вбудовані приміщення частини їдальні спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. 



№3 ім. Ф.Ракоці II ( літ. Б, прим.2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9) загальною площею 72,0 
кв.м., які розташовані за адресою: м. Мукачево, вул. Миру, 17, згідно додатку 
4 до цього рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №4        
( літ. Д, прим. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6) загальною площею 59,90 кв.м., які 
розташовані за адресою: м. Мукачево, вул. Зріні Ілони, 34, згідно додатку 5 
до цього рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні ліцею №5 I-III ст. (літ. А, прим. 1-36) 
загальною площею 24,90 кв.м., які розташовані за адресою: м. Мукачево,   
вул. Ужгородська, 27, згідно додатку 6 до цього рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні ліцею №6 (літ. Б, прим. 2-29, 2-30, 2-31, 
2-32, 2-33, 2-34, 2-35, 2-36, 2-37) загальною площею 136,70 кв.м., які 
розташовані за адресою: м. Мукачево, вул. Підгорянська, 74, згідно додатку 7 
до цього рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні ЗОШ №7 І-ІІІ ст. (літ.А, прим.1-10, 1-
11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22) загальною 
площею 135,50 кв.м., які розташовані за адресою: м. Мукачево,                    
вул. Комарова, 35, згідно додатку 8 до цього рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні  ліцею №8 (літ. А, прим.1-51, 1-53, 1-
54, 1-55, 1-56,1-62) загальною площею 121,1 кв.м., які розташовані за 
адресою: м. Мукачево, вул. Королеви Єлизавети, 22, згідно додатку 9 до 
цього рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні  гімназії №9 (літ. А, прим. 1-36, 1-37, 1-
38, 1-39, 1-40, 1-41, 1-42, 1-43, 1-44) загальною площею 72,90 кв.м., 
якірозташовані за адресою: м. Мукачево, вул. Космонавтів, 31, згідно 
додатку 10 до цього рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні  ліцею №10 (літ. А, примю 1-18, 1-19, 
1-20, 1-21,  1-22, 1-23, 1-24, 1-25, 1-26, 1-27, 1-28) загальною площею      
121,30 кв.м., які розташовані за адресою: м. Мукачево, вул. Драгоманова, 66, 
згідно додатку  11 до цього рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні  ліцею №11 (прим. 1-11, 1-12, 1-13, 1-
14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, 1-23) загальною площею  
140,9 кв.м., які розташовані за адресою: м. Мукачево, вул. Осипенка, 58, 
згідно додатку 12 до цього рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні  ЗОШ І-ІІІ ст. №13 ( літ. Г-Г, прим. 4-5, 
4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14) загальною площею  124,20 кв.м., 
які розташовані за адресою: м. Мукачево, вул. Росвигівська, 13, згідно 
додатку 13 до цього рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні  спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №16 
(літ. А, прим. 1-12, 1-13, 1-14) загальною площею 51,20 кв.м., які розташовані 
за адресою: м. Мукачево, вул. Шевченка, 68, згідно додатку 14 до цього 
рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні  ЗОШ І-ІІІ ст. №20 (літ. Ж, прим. 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14) загальною площею 71,00 кв.м., які розташовані за адресою: 
м. Мукачево, вул. Пушкіна, 17, згідно додатку 15 до цього рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні  Дерценської ЗОШ І-ІІІ ст. (літ. К, 
прим. 1-50, 1-51,  1-55, 1-56, 1-57) загальною площею 74,90 кв.м., які 
розташовані за адресою:  Мукачівський р-н, с. Дерцен, вул. Ракоці, 103/в, 



згідно додатку 16 до цього рішення; 
- вбудовані приміщення їдальні Доробратівського ЗЗСО І-ІІІ ст. (літ. Ж-

Ж, прим. 7-7, 7-3, 7-4, 7-5) загальною площею 33,50 кв.м., які розташовані за 
адресою:  Мукачівський р-н, с. Доробратово, вул. Дружби, 2, згідно додатку 
17 до цього рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні Завидівської ЗОШ І-ІІ ст. (прим. ХIX, 
XIII, VI) загальною площею 56,10 кв.м., які розташовані за адресою:  
Мукачівський р-н, с. Завидово, вул. Миру, 99, згідно додатку 18 до цього 
рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні Залужанської ЗОШ І-ІІІ ст., загальною 
площею 50,12 кв.м., які розташовані за адресою: Мукачівський р-н,                 
с. Залужжя, вул. Шкільна, 1/А, згідно додатку 19 до цього рішення; 

- вбудовані приміщення Ключарківської ЗОШ І-ІІ ст.  (літ.В, прим.3-1, 
3-2) загальною площею 19,40 кв.м., які розташовані за адресою:  
Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Шевченка, 2, згідно додатку 20 до цього 
рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні Макарівської ЗОШ І-ІІІ ст., загальною 
площею 44,80 кв.м., які розташовані за адресою: Мукачівський р-н, с. 
Макарьово, вул. Духновича, 1, згідно додатку 21 до цього рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні Пістрялівської ЗОШ І-ІІ ст. (літ.А, 
прим. III, IV, V) загальною площею 61,30 кв.м., які розташовані за адресою:  
Мукачівський р-н, с. Пістрялово, 26, згідно додатку 22 до цього рішення; 

- вбудовані приміщення їдальні Форношської ЗОШ І-ІІ ст. (літ.А, 
прим.1-21, 1-22, 1-23) загальною площею 32,60 кв.м., які розташовані за 
адресою:  Мукачівський р-н, с. Форнош, вул. Беке, 149, згідно додатку 23 до 
цього рішення. 
 3. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради забезпечити оприлюднення оголошення про передачу в оренду та умови 
оренди зазначених  в пункті 2  даного рішення об’єктів в електронній 
торговій системі відповідно до вимог чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань комунальної власності та земельних відносин.  

 
 

Міський голова                                                                        Андрій БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ДОДАТОК 1 
до рішення  ___ сесії 
Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

____________ № ____ 

 
ПЕРЕЛІК 

об'єктів комунальної власності з сумою експертної оцінки, що 
підлягають передачі в оренду шляхом аукціону 

 
№ 
п/
п 

Назва об'єкту Площа 
м2 

Адреса Сума 
експертної 
оцінки, грн 

1 вбудовані приміщення їдальні 
ЗОШ №1 I-III ступенів ім. О.С. 
Пушкіна ( літ. Г, прим. 4-4, 4-5,  

4-6, 4-7, 4-8) 

39,1 м. Мукачево,  
вул. Пушкіна,23 

129 577,00 

2 вбудовані приміщення їдальні 
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. Т.Г. 

Шевченка (лі. А, прим. 1-42, 1-
43, 1-44, 1-45, 1-46, 1-47, 1-48) 

63,6 м. Мукачево, 
вул. Павлова Академіка, 14 

210 770,00 

3 вбудовані приміщення частини 
їдальні спеціалізованої школи  І-
ІІІ ст. №3 ім. Ф.Ракоці II ( літ. Б, 

прим.2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9) 

72,0 м. Мукачево, вул. Миру, 17 227 246,00 

4 вбудовані приміщення їдальні 
спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. 
№4 ( літ. Д, прим. 6-1, 6-2, 6-3, 

6-4, 6-5, 6-6) 

59,9 м. Мукачево, вул. Зріні 
Ілони, 34 

189 056,00 

5 вбудовані приміщення їдальні 
ліцею №5 I-III ст. (літ. А, прим. 

1-36) 

24,9 м. Мукачево, вул. 
Ужгородська. 27 

78 589,00 

6 вбудовані приміщення їдальні 
ліцею №6 (літ. Б, прим. 2-29, 2-

30, 2-31, 2-32, 2-33, 2-34, 2-35, 2-
36, 2-37) 

136,7 м. Мукачево, вул. 
Підгорянська, 74 

453 024,00 

7 вбудовані приміщення їдальні 
ЗОШ №7 І-ІІІ ст. (літ.А, прим.1-
10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-
16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-

22) 

135,5 м. Мукачево, вул. 
Комарова, 35 

427 664,00 

8 вбудовані приміщення їдальні  
ліцею №8 (літ. А, прим.1-51, 1-

53, 1-54, 1-55, 1-56,1-62) 

121,1 м. Мукачево, 
вул. Королеви Єлизавети, 

22 

401 325,00 

9 вбудовані приміщення їдальні  
гімназії №9 (літ. А, прим. 1-36, 
1-37, 1-38, 1-39, 1-40, 1-41, 1-42, 

1-43, 1-44) 

72,9 м. Мукачево, вул. 
Космонавтів, 31 

230 086,00 

10 вбудовані приміщення їдальні  
ліцею №10 (літ. А, примю 1-18, 
1-19, 1-20, 1-21,  1-22, 1-23, 1-24, 

1-25, 1-26, 1-27, 1-28) 

121,3 м. Мукачево, 
вул. Драгоманова, 66 

401 988,00 

11 вбудовані приміщення їдальні  140,9 м. Мукачево, 466 942,00 



ліцею №11 (прим. 1-11, 1-12, 1-
13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-

19, 1-20, 1-21, 1-22, 1-23) 

вул. Осипенка, 58 

12 вбудовані приміщення їдальні  
ЗОШ І-ІІІ ст. №13 ( літ. Г-Г, 

прим. 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 
4-11, 4-12, 4-13, 4-14) 

124,2 м. Мукачево, 
вул. Росвигівська, 13 

411 599,00 

13 вбудовані приміщення їдальні  
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 

№16 (літ. А, прим. 1-12, 1-13, 1-
14) 

51,2 м. Мукачево, вул. 
Шевченка, 68 

169 677,00 

14 вбудовані приміщення їдальні  
ЗОШ І-ІІІ ст. №20 (літ. Ж, прим. 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

71,0 м. Мукачево,  вул. 
Пушкіна, 17 

224 089,00 

15 вбудовані приміщення їдальні  
Дерценської ЗОШ І-ІІІ ст. (літ. 
К, прим. 1-50, 1-51,  1-55, 1-56, 

1-57) 

74,9 Мукачівський р-н, с. 
Дерцен, вул. Ракоці, 103/в 

128 861,00 

16 вбудовані приміщення їдальні 
Доробратівського ЗЗСО І-ІІІ ст. 
(літ. Ж-Ж, прим. 7-7, 7-3, 7-4, 7-

5) 

33,5 Мукачівський р-н,    
с. Доробратово,  
вул. Дружби, 2 

57 635,00 

17 вбудовані приміщення їдальні 
Завидівської ЗОШ І-ІІ ст. (прим. 

ХIX, XIII, VI) 

56,1 Мукачівський р-н,  
с. Завидово, вул. Миру, 99  

96 517,00 

18 вбудовані приміщення їдальні 
Залужанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

50,12 Мукачівський р-н,  
с. Залужжя, вул. Шкільна, 

1/А  

86 228,00 

19 вбудовані приміщення 
Ключарківської ЗОШ І-ІІ ст.  

(літ.В, прим.3-1, 3-2) 

19,4 Мукачівський р-н,  
с. Ключарки, вул. 

Шевченка, 2  

33 377,00 

20 вбудовані приміщення їдальні 
Макарівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

44,8 Мукачівський р-н,  
с. Макарьово, вул. 

Духновича. 1  

77 076,00 

21 вбудовані приміщення їдальні 
Пістрялівської ЗОШ І-ІІ ст. 

(літ.А, прим. III, IV, V) 

61,3 Мукачівський р-н,  
с. Пістрялово,вул. без 

назви, 26  

105 463,00 

22 вбудовані приміщення їдальні 
Форношської ЗОШ І-ІІ ст. 

(літ.А, прим.1-21, 1-22, 1-23) 

32,6 Мукачівський р-н, 
с. Форнош, вул. Беке, 149 

56 086,00 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ДОДАТОК 2 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні ЗОШ №1 
I-III ступенів ім. О.С. Пушкіна ( літ. Г, прим. 4-
4, 4-5,  4-6, 4-7, 4-8) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні ЗОШ №1 
I-III ступенів ім. О.С. Пушкіна ( літ. Г, прим. 4-
4, 4-5,  4-6, 4-7, 4-8), площею 39,1 кв.м., за 
адресою: м. Мукачево, вул. Пушкіна, 23. 
Розташоване на першому поверсі. 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 129 577 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Відсутні 
Загальна площа об’єкта 125,7 кв.м. 
Корисна площа об’єкта  39,1 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 



Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  
Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 1295,77 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

647,89 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

647,89 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 12,96 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

3250 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 



валюті ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  

Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


 
 
 

ДОДАТОК 3 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні ЗОШ І-
ІІІ ст. №2 ім. Т.Г. Шевченка (лі. А, прим. 1-42, 
1-43, 1-44, 1-45, 1-46, 1-47, 1-48) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні ЗОШ І-
ІІІ ст. №2 ім. Т.Г. Шевченка (лі. А, прим. 1-42, 
1-43, 1-44, 1-45, 1-46, 1-47, 1-48), площею 63,6 
кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. Павлова 
Академіка, 14. Розташоване на першому 
поверсі. 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 210 770 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта 3546,1 кв.м. 
Корисна площа об’єкта  63,6 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 



Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  
Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 2107,70 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

1053,85 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1053,85 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 21,08 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

4215,40 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 



валюті ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  

Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


 
 
 

ДОДАТОК 4 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень частини їдальні 
спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім. Ф.Ракоці 
II ( літ. Б, прим.2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень частини їдальні 
спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім. Ф.Ракоці 
II ( літ. Б, прим.2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9), площею 
72,0 кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. Миру, 
17. 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 227 246 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта 1491,1 кв.м. 
Корисна площа об’єкта  72,0 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 



Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  
Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 2272,46 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

1136,23 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1136,23 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 22,72 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

4544,92 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 



валюті ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  

Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


 
 
 

ДОДАТОК 5 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні 
спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №4 ( літ. Д, 
прим. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6). 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні 
спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №4 ( літ. Д, 
прим. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6)., площею 59,9 
кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. Зріні Ілони, 
34. 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 189 056 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта 137,7 кв.м. 
Корисна площа об’єкта  59,9 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 



Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  
Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 1890,56 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

945,28 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

945,28 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 18,91 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

3781,12 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 



валюті ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  

Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


 
 
 

ДОДАТОК 6 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні ліцею 
№5 I-III ст. (літ. А, прим. 1-36) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні ліцею 
№5 I-III ст. (літ. А, прим. 1-36), площею 24,9 
кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. 
Ужгородська, 27. 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 78 589г 
ривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта 2300,3 кв.м. 
Корисна площа об’єкта  24,9 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 



електронні майданчики.  
Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 785,89 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

392,95 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

392,95 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 7,86 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

3250,00 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 7 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні ліцею 
№6 (літ. Б, прим. 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2-33, 2-
34, 2-35, 2-36, 2-37) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні ліцею 
№6 (літ. Б, прим. 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2-33, 2-
34, 2-35, 2-36, 2-37), площею 136,7 кв.м., за 
адресою: м. Мукачево, вул. Підгорянська, 74 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 453 024 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта 4211,8 кв.м. 
Корисна площа об’єкта  136,7 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  
Орендодавець використовує електронний 



майданчик NAVITA 
Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 

оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 4530,24 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

2265,12 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

2265,12 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 45,30 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

9060,48 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 8 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні ЗОШ №7 
І-ІІІ ст. (літ.А, прим.1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 
1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні ЗОШ №7 
І-ІІІ ст. (літ.А, прим.1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 
1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22), 
площею 135,5 кв.м., за адресою: м. Мукачево, 
вул. Комарова, 35 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 427 664 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта 3965,8 кв.м. 
Корисна площа об’єкта  135,5 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  



Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 4276,64 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

2138,32 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

2138,32 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 42,77 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

8553,28 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційнийвнесок 
становить 0,1 розмірумінімальноїзаробітної плати, діючої 
станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 9 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні  ліцею 
№8 (літ. А, прим.1-51, 1-53, 1-54, 1-55, 1-56,1-
62) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні  ліцею 
№8 (літ. А, прим.1-51, 1-53, 1-54, 1-55, 1-56,1-
62), площею 121,1 кв.м., за адресою: м. 
Мукачево, вул. Королеви Єлизавети, 22. 
Розташоване на першому поверсі. 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 401 
325гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта 2361,2 кв.м. 
Корисна площа об’єкта  121,1 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  



Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 4013,25 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

2006,63 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

2006,63 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 40,13 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

8026,50 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 10 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні  гімназії 
№9 (літ. А, прим. 1-36, 1-37, 1-38, 1-39, 1-40, 1-
41, 1-42, 1-43, 1-44) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні  гімназії 
№9 (літ. А, прим. 1-36, 1-37, 1-38, 1-39, 1-40, 1-
41, 1-42, 1-43, 1-44), площею 72,9 кв.м., за 
адресою: м. Мукачево, вул. Космонавтів, 31 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 230 086 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта 915,3 кв.м. 
Корисна площа об’єкта  72,9 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  
Орендодавець використовує електронний 



майданчик NAVITA 
Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 

оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 2300,86 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

1150,43 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1150,43 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 23,01 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

4601,72 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 11 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні  ліцею 
№10 (літ. А, примю 1-18, 1-19, 1-20, 1-21,  1-22, 
1-23, 1-24, 1-25, 1-26, 1-27, 1-28) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні  ліцею 
№10 (літ. А, примю 1-18, 1-19, 1-20, 1-21,  1-22, 
1-23, 1-24, 1-25, 1-26, 1-27, 1-28), площею 121,3 
кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. 
Драгоманова, 66. 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 401 988 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта 1743,1 кв.м. 
Корисна площа об’єкта  121,3 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  



Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 4019,88 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

2009,94 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

2009,94 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 40,19 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

8039,76 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 12 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні  ліцею 
№11 (прим. 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-
17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, 1-23) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні  ліцею 
№11 (прим. 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-
17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, 1-23), площею 
140,9 кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. 
Осипенка, 58. 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 466 942 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта 3941,0 кв.м. 
Корисна площа об’єкта  140,9 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  



Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 4669,42 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

2334,71 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

2334,71 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 46,69 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

9338,84 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 13 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні  ЗОШ І-
ІІІ ст. №13 ( літ. Г-Г, прим. 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 
4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні  ЗОШ І-
ІІІ ст. №13 ( літ. Г-Г, прим. 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 
4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14), площею 124,2 кв.м., 
за адресою: м. Мукачево, вул. Росвигівська, 13. 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 411 599 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта 3770,0 кв.м. 
Корисна площа об’єкта  124,2 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  
Орендодавець використовує електронний 



майданчик NAVITA 
Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 

оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 4115,99 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

2058,00 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

2058,00 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 41,16 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

8231,98 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 14 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні  
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №16 (літ. А, 
прим. 1-12, 1-13, 1-14) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні  
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №16 (літ. А, 
прим. 1-12, 1-13, 1-14), площею 51,2 кв.м., за 
адресою: м. Мукачево, вул. Шевченка, 68 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 169 677 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта 2546,7 кв.м. 
Корисна площа об’єкта  51,2 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  
Орендодавець використовує електронний 



майданчик NAVITA 
Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 

оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 1696,77 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

848,39 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

848,39 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 16,97 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

3393,54 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 15 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні  ЗОШ І-
ІІІ ст. №20 (літ. Ж, прим. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні  ЗОШ І-
ІІІ ст. №20 (літ. Ж, прим. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 
площею 71,0 кв.м., за адресою: м. Мукачево, 
вул. Пушкіна, 17 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 224 089 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта 426,8 кв.м. 
Корисна площа об’єкта  71,0 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  
Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 



Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 2240,89 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

1120,45 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1120,45 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 22,41 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

4481,78 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 16 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні  
Дерценської ЗОШ І-ІІІ ст. (літ. К, прим. 1-50, 1-
51,  1-55, 1-56, 1-57) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні  
Дерценської ЗОШ І-ІІІ ст. (літ. К, прим. 1-50, 1-
51,  1-55, 1-56, 1-57)., площею 74,9 кв.м., за 
адресою: Мукачівський р-н, с.Дерцен, вул. 
Ракоці,103 «в» 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 128 861 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта  
Корисна площа об’єкта  74,9 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  



Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 1288,61 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

644,31 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

644,31 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 12,89 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

3250,00 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 17 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні 
Доробратівської ЗЗСО І-ІІІ ст. (літ. Ж-Ж, прим. 
7-7, 7-3, 7-4, 7-5). 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні 
Доробратівської ЗЗСО І-ІІІ ст. (літ. Ж-Ж, прим. 
7-7, 7-3, 7-4, 7-5)площею 33,5 кв.м., за адресою: 
Мукачівський р-н, с.Доробратово, вул. 
Дружби,2 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 57 635 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта  
Корисна площа об’єкта  33,5 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  



Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 576,35 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

288,18 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

288,18 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 5,76 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

3250,00 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 18 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні 
Завидівської ЗОШ І-ІІ ст. (прим. ХIX, XIII, VI) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні 
Завидівської ЗОШ І-ІІ ст. (прим. ХIX, XIII, VI), 
площею 56,1 кв.м., за адресою: Мукачівський р-
н, с.Завидово, вул. Миру,99 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 96 517 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта  
Корисна площа об’єкта  56,1 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  
Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 



Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 965,17 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

482,59 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

482,59 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 9,65 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

3250,00 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційнийвнесок 
становить 0,1 розмірумінімальноїзаробітної плати, діючої 
станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 19 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні 
Залужанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні 
Залужанської ЗОШ І-ІІІ ст., площею 50,12 кв.м., 
за адресою: Мукачівський р-н, с.Залужжя, вул. 
Шкільна,1/А 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 86 228 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта  
Корисна площа об’єкта  50,12 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти 
(заклади харчування, їдальні, буфети, кафе, які 
не здійснюють продаж товарів підакцизної 
групи (послуги харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  
Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 



Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 862,28 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

431,14 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

431,14 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 8,62 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

3250,00 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 20 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень Ключарківської 
ЗОШ І-ІІ ст.  (літ.В, прим.3-1, 3-2) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень Ключарківської 
ЗОШ І-ІІ ст.  (літ.В, прим.3-1, 3-2)., площею 
19,4 кв.м., за адресою: Мукачівський р-н, 
с.Ключарки, вул. Шевченка,2 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 33 377 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта  
Корисна площа об’єкта  19,4 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  
Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 



Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 333,77 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

166,89 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

166,89 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 3,34 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

3250,00 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 21 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні 
Макарівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні 
Макарівської ЗОШ І-ІІІ ст., площею 44,8 кв.м., 
за адресою: Мукачівський р-н, с.Макарьово, 
вул. Духновича,1 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 77 076 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта  
Корисна площа об’єкта  19,4 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  
Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 



Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 770,76 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

385,38 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

385,38 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 7,71 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

3250,00 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 22 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні 
Пістрялівської ЗОШ І-ІІ ст. (літ.А, прим. III, IV, 
V). 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні 
Пістрялівської ЗОШ І-ІІ ст. (літ.А, прим. III, IV, 
V), площею 61,3 кв.м., за адресою: 
Мукачівський р-н, с.Пістрялово, вул. без назви, 
26 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 105 463 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта  
Корисна площа об’єкта  61,3 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  



Орендодавець використовує електронний 
майданчик NAVITA 

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 
оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 1054,63 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

527,32 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

527,32 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 10,55 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

3250,00 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційнийвнесок 
становить 0,1 розмірумінімальноїзаробітної плати, діючої 
станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


ДОДАТОК 23 
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання №______ 
 

Умови передачі в оренду нежитлового приміщення комунального 
майна Мукачівської міської територіальної громади 

Назва об´єкта Оренда вбудованих приміщень їдальні 
Форношської ЗОШ І-ІІ ст. (літ.А, прим.1-21, 1-
22, 1-23) 

Орендодавець та Балансоутримувач Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради 
код ЄДРПОУ 02143413 

Інформація про об’єкт оренди Оренда вбудованих приміщень їдальні 
Форношської ЗОШ І-ІІ ст. (літ.А, прим.1-21, 1-
22, 1-23), площею 32,6 кв.м., за адресою: 
Мукачівський р-н, с.Форнош, вул. Беке, 149 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік першого типу 
Вартість об’єкта оренди  Вартість об´єкта оренди згідно з висновком про 

вартість майна становить, без ПДВ 56 086 
гривень станом на 27.12.2021 р. 

Тип об’єкта  Нежитлове приміщення  
Строк оренди / графік використання об’єкта  5 років 
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Наявні 
Загальна площа об’єкта  
Корисна площа об’єкта  32,6 кв.м 
Технічний стан об’єкта 
інформація про потужність електромережі і 
забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний  
Об'єкт приєднаний до електромережі, 
водопостачання та водовідведення, 
газопостачання 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 
пам’ятка культурної спадщини та інформація 
про отримання погодження органу охорони 
культурної спадщини на передачу об’єкта в 
оренди 

Об´єкт не є пам´яткою культурної спадщини   

Інформація про цільове призначення об’єкта 
оренди 

Приміщення використовується для надання 
послуг з організації шкільного харчування  
дітей закладу середньої загальної освіти (для 
розміщення їдальні, буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи (послуги 
харчування учнів 1-11 класів)) 

Інформація про наявність окремих особових 
рахунків на об’єкт оренди, відкритих 
постачальниками комунальних послуг, або 
інформація про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат на 
оплату комунальних послуг - якщо об’єкт 
оренди не має окремих особових рахунків, 
відкритих для нього відповідними 
постачальниками комунальних послуг 

Орендарем самостійно укладаються договори з 
відповідними організаціями про надання 
комунальних послуг(по можливості). 
Якщо не має можливості, то Орендар 
відшкодовує використані енергоносії згідно 
показників лічильників та рахунків наданих 
Орендодавцем. 

Інформація про аукціон   

Вид аукціону Аукціон щодо передачі в  оренду нерухомого 
майна 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в 
електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі через авторизовані 
електронні майданчики.  
Орендодавець використовує електронний 



майданчик NAVITA 
Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова 

оголошення на електронному майданчику.  
Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів. 

Кінцевий строк для подання заяви на участь в 
аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
електронному аукціоні встановлюється 
електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжок часу 
з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого аукціону 560,86 гривень, без ПДВ – за місяць 

Період прийому пропозицій для першого 
аукціону 

20 к.д.  

Стартова орендна плата для повторного 
аукціону зі зниженням стартової орендної плати 
на 50 відсотків 

280,43 гривень, без ПДВ – за місяць 

Стартова орендна плата для аукціону за 
методом покрокового зниженням стартової 
орендної плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

280,43 гривень, без ПДВ – за місяць 

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової орендної 
плати та подальшого подання цінових 
пропозицій 

1 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ 
в стартовій орендній платі (враховано / 
нараховується до орендної плати за 
результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону 5,61 гривень.  

Розмір гарантійного внеску(Якщо строк оренди від 1 
до 5 років – у розмірі за 2 місяці від стартової орендної 
плати, але не менше за 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати) 

3250,00 грн.  
 

Розмір реєстраційного внеску (Реєстраційний 
внесок становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, 
діючої станом на 1 січня поточного року) 

650 грн.  

Розмір авансового внеску Дві місячні орендні плати 

Реквізити для перерахування реєстраційних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA188201720314201022201048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Реквізити для перерахування гарантійних 
внесків учасників, найменування установи 
(банку, казначейства), її місцезнаходження 
таномери рахунків у національній та іноземній 
валюті 

Одержувач: Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради  
ДКСУ в м. Київ 
UA448201720314241022203048767 
ЄДРПОУ 02143413 

Додаткова інформація  



Наявність згоди на здійснення поточного та/або 
капітального ремонту орендованого майна під 
час встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів ремонтних 
робіт (поточного та/або капітального ремонту), 
реконструкції або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 
орендаря вимогам статті 4 Закону та 
можливість орендаря укладати договір 
суборенди лише з особами, які відповідають 
вимогам статті 4 Закону 

Потенційний орендар повинен відповідати 
вимогам до особи орендаря, визначеним 
статтею 4 Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна". 

 
 
Секретар міської ради                                                                     Яна ЧУБИРКО 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120

