
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про затвердження рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

08.11.2022 №497 «Про укладення додаткових угод до договорів про надання 

послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом, групою 

будинків: утримання житлових будинків і прибудинкових територій» 

   

Розглянувши рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

08.11.2022 № 497 «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 закінченням терміну дії укладених договорів та з метою забезпечення 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», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

бюджету та регламенту (протокол №___від_______), керуючись ст.25, ч.1 ст.59 

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

рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

08.11.2022 №497 «Про укладення додаткових угод до договорів про надання 

послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом, групою 

будинків: утримання житлових будинків і прибудинкових територій». 

2. Уповноважити Мукачівського міського голову Балога Андрія 

Вікторовича на підписання з ТОВ "УК"НАВІБУД" (код ЄДРПОУ 44062506) 

додаткових угод: 

1) 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) 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; 
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3) 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) 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. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та регламенту.  

 

Міський голова                                                         Андрій БАЛОГА 

 

 

  

 

 

 

 


