
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про включення до Переліку першого типу нерухомого майна комунальної 

власності та затвердження умов оренди 

 

         Розглянувши подання комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 

Мукачівської міської ради від 13.09.2022 №56/02-05 щодо включення 

нежитлових приміщень до Переліку першого типу для передачі в оренду, з 

метою ефективного та раціонального використання комунального майна 

Мукачівської міської територіальної громади, відповідно до положень 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 №483, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та земельних 

відносин (протокол №__ від ________), керуючись статтею 25, частиною 1 

статті 59, частиною 5 статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати в оренду об’єкти нерухомого майна комунальної власності 

Мукачівської міської територіальної громади, що знаходяться на балансі 

управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради а 

саме: 

1) нежитлове приміщення (приміщення 202А, згідно з технічним 

паспортом на нежитлову будівлю від 01.10.2020 року, (інвентаризаційна  справа 

№8203)), загальною площею 38,85 кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. 

Штефана Августина, 19 – Недецеї Яноша, 33; 

2) нежитлове приміщення (приміщення 204, згідно з технічним паспортом 

на нежитлову будівлю від 01.10.2020 року, (інвентаризаційна  справа №8203)), 

загальною площею 65,78 кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. Штефана 

Августина, 19 – Недецеї Яноша, 33. 

 

2. Включити до Переліку першого типу об’єкти нерухомого майна 

комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади, а саме: 

1) нежитлове приміщення (приміщення 202А, згідно з технічним 

паспортом на нежитлову будівлю від 01.10.2020 року, (інвентаризаційна  справа 

№8203)), загальною площею 38,85 кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. 

Штефана Августина, 19 – Недецеї Яноша, 33; 
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2) нежитлове приміщення (приміщення 204, згідно з технічним паспортом 

на нежитлову будівлю від 01.10.2020 року, (інвентаризаційна  справа №8203)), 

загальною площею 65,78 кв.м., за адресою: м. Мукачево, вул. Штефана 

Августина, 19 – Недецеї Яноша, 33. 

 

3. Затвердити умови оренди нежитлових приміщень зазначених в пункті 1 

до цього рішення, згідно з додатком 1 та додатком 2 до цього рішення.  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради Юлію 

Тайпс та постійну комісію з питань комунальної власності та земельних 

відносин. 

 

 

Міський голова                                                                             Андрій БАЛОГА  

 

 


