
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   23 сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________          м. Мукачево                          №______ 

 

Про проведення електронних аукціонів 

на визначення орендаря для розміщення 

сезонної торгівлі та/або тимчасових 

споруд 

 

 

 З метою ефективного та раціонального використання комунального майна 

Мукачівської міської територіальної громади, відповідно до положень 

Цивільного кодексу України,  Земельного кодексу України, Законів України 

«Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України 

№ 833 від 15.06.2006р. «Про затвердження Порядку провадження торговельної 

діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих 

товарів», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 

власності та земельних відносин (протокол №8 від 08.02.2022 р., 09.02.2022 р., 

10.02.2022 р.), керуючись п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч. ч. 5, 6 ст.60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Уповноважити управління міського господарства Мукачівської міської 

ради проводити електронні аукціони на визначення орендарів для розміщення 

сезонної торгівлі та/або тимчасових споруд з використанням регламенту роботи 

електронної торгової системи Prozorro. Продажі.  

2. Затвердити перелік місць для розміщення сезонної торгівлі та/або 

тимчасових споруд на території Мукачівської міської територіальної громади 

для визначення орендарів шляхом проведення аукціонів в електронній торговій 

системі Prozorro. Продажі згідно додатку до даного рішення. 

3. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради: 

1) розміщувати на офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради та у 

засобах масової інформації оголошення про проведення аукціону на визначення 

орендаря для розміщення сезонної торгівлі та/або тимчасових споруд методом 

аукціону на території Мукачівської міської територіальної громади; 

2) проводити підготовчі роботи щодо проведення аукціонів на визначення 

орендаря для розміщення сезонної торгівлі та/або тимчасових споруд на 

території Мукачівської міської територіальної громади, зокрема документацію, 



 

2 

яка повинна містити таку інформацію: 

стартову ціну предмету аукціону; 

розмір суми гарантійного внеску за участь у аукціоні; 

термін подання пропозицій учасників на участь у аукціоні; 

розмір “кроку аукціону“; 

термін права на оренду предмету аукціону; 

перелік документів для участі у аукціоні; 

схему прив’язки розміщення місця сезонної торгівлі та/або тимчасової 

споруди; 

3) використовувати процедуру електронного аукціону з одним учасником,  

у разі, якщо на електронний аукціон на визначення орендаря для розміщення 

сезонної торгівлі та/або тимчасових споруд з’явився лише один учасник 

(єдиний претендент); 

4) передати протокол електронного аукціону протягом десяти робочих 

днів після його підписання та опублікування у електронній торговій системі до 

управління міського господарства Мукачівської міської ради для укладення 

договору сервітутного землекористування для розміщення сезонної торгівлі 

та/або тимчасових споруд на території Мукачівської міської територіальної 

громади. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 


