
 

 

У К Р А Ї Н А 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

               Мукачево                                            №_____ 

 

Про укладення додаткових угод до договорів про надання послуг з управління 
будинком, спорудою, житловим комплексом, групою будинків: утримання 
житлових будинків і прибудинкових територій 
 

У зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та 
введенням воєнного стану на території України, відповідно до Закону України 
«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні», з метою сталого і безперебійного функціонування житлово-
комунальної інфраструктури міста та недопущення зростання для населення 
вартості послуг з управління багатоквартирними будинками в місті Мукачево 
відповідно до абзацу третього пункту 31 Прикінцевих та перехідних положень 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись, частиною 2 
статті 1036 ЦК України,   підпунктом 1, пункту «а» статті 30,  частиною 1 статті 
52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

1. Укласти додаткову угоду до Договору №1 про надання послуг з 
управління будинком, спорудою, житловим комплексом, групою будинків: 
утримання житлових будинків і прибудинкових територій від 23 жовтня 2012 
року, якою продовжити дію договору на один рік на тих самих умовах. 

2. Укласти додаткову угоду до Договору №2 про надання послуг з 
управління будинком, спорудою, житловим комплексом, групою будинків: 
утримання житлових будинків і прибудинкових територій від 23 жовтня 2012 
року, якою продовжити дію договору на один рік на тих самих умовах. 

3. Укласти додаткову угоду до Договору №3 про надання послуг з 
управління будинком, спорудою, житловим комплексом, групою будинків: 
утримання житлових будинків і прибудинкових територій від 23 жовтня 2012 
року, якою продовжити дію договору на один рік на тих самих умовах. 



4. Укласти додаткову угоду до Договору про надання послуг з управління 
будинком, спорудою, житловим комплексом, групою будинків: утримання 
житлових будинків і прибудинкових територій від 25 березня 2015 року, якою 
продовжити дію договору на один рік на тих самих умовах. 

5. Уповноважити Мукачівського міського голову Андрія Балогу на 
підписання додаткових угод до договорів, визначених пунктами 1-4 даного 
рішення. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра Лендєла. 
 
 

Міський голова                                                                              Андрій БАЛОГА 


