
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   23 сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________          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 №8 від 08.02.2022 р., 09.02.2022 р., 10.02.2022р.), 

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: 

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) загальною площею 39,10 кв.м., які 

розташовані за адресою: м. Мукачево, вул. Пушкіна, 23 згідно додатку 2 до 

цього рішення; 
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2) вбудовані приміщення їдальні ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. Т.Г. Шевченка    

(літ. 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; 

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) загальною площею 72,0 

кв.м., які розташовані за адресою: м. Мукачево, вул. Миру, 17, згідно додатку 4 

до цього рішення; 

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) загальною площею 59,90 кв.м., які 

розташовані за адресою: м. Мукачево, вул. Зріні Ілони, 34, згідно додатку 5 до 

цього рішення; 

5) 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; 

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) загальною площею 136,70 кв.м., які 

розташовані за адресою: м. Мукачево, вул. Підгорянська, 74, згідно додатку 7 

до цього рішення; 

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) загальною площею 

135,50 кв.м., які розташовані за адресою: м. Мукачево, вул. Комарова, 35, 

згідно додатку 8 до цього рішення; 

8) 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; 

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) загальною площею 72,90 кв.м., які 

розташовані за адресою: м. Мукачево, вул. Космонавтів, 31, згідно додатку 10 

до цього рішення; 

10) вбудовані приміщення їдальні  ліцею №10 (літ. А, прим.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; 
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11) 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; 

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) загальною площею  124,20 кв.м., 

які розташовані за адресою: м. Мукачево, вул. Росвигівська, 13, згідно додатку 

13 до цього рішення; 

13) 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; 

14) 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; 

15) 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; 

16) 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; 

17) 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; 

18) 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; 

19) 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; 
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20) 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; 

21) 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; 

22) 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 


