
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

29 сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________          м. Мукачево     №______ 

 

Про закріплення за комунальним некомерційним підприємством 

«Мукачівська центральна районна лікарня» майна на праві оперативного 

управління 

 

           З метою забезпечення ефективності використання комунального 

майна, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом 

України, враховуючи рішення 51 позачергової сесії 7-го скликання 

Мукачівської міської ради від 11.12.2018 р. №1236, відповідно до ст. 25, ч.1 

ст.59 та ч.5 ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 

земельних відносин (протокол №13 від 21.11.2022 р.; 22.11.2022 р., 23.11.2022 

р.), Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Закріпити на праві оперативного управління за комунальним 

некомерційним підприємством «Мукачівська центральна районна лікарня» 

наступне майно: 

1) По вул. Пирогова Миколи, 8 в м. Мукачево (згідно інвентарної справи 

КП ММ БТІ та ЕО №3041/84-в): 

— будівлі: літ. “А” площею 2980,1 кв.м., літ. “Б” площею 1226,3 кв.м., 

літ. “В” площею 602,1 кв.м., літ. “Г” площею 364,7 кв.м., літ. “Д” 

площею 263,5 кв.м., літ. “Е” площею 195,2 кв.м., літ. “Ж” площею 

18,7 кв.м., літ. “З” площею 73,8 кв.м., літ. “И” площею 438,8 кв.м., літ. 

“К” площею 107,6 кв.м., літ. “Л” площею 68,3 кв.м., літ. “С” площею 

62,6 кв.м., літ. “Т” площею 28,0 кв.м.літ. “Ч” площею 62,4 кв.м., літ. 

“Ц” площею 13,8 кв.м., літ. “Ю” площею 3838,4 кв.м., літ. “Я” 

площею 1676,9 кв.м.; 

— споруди: ворота (метал.) №1-3 площею 28,0 кв.м., огорожа (метал) №4 

площею 162,8 п.м., огорожа (цегл.) №5 площею 118,2 п.м., огорожа 

(з/б плити) №6 площею 139,4 п.м. бруківка (шашка) І площею 808,4 

кв.м., бруківка (плитка) ІІ площею 43,1 кв.м., бруківка (асфальт) ІІІ 

площею 285,9 кв.м., бруківка (бетон) ІV площею 223,1 кв.м. колодязь 

(цегляний) V площею 10 п.м. 

2) По вул. Пирогова Миколи, 13 в м. Мукачево (згідно інвентарної справи 

КП ММ БТІ та ЕО №3042/81-в): 

— будівлі: літ. “А” площею 7255,6 кв.м., літ. “Б” площею 4500,9 кв.м., 

літ. “В”  площею 667,7 кв.м., літ. “Г” площею 220,6 кв.м. літ. “Д” 
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площею 111,4 кв.м., літ. “Е” площею 65,0 кв.м., літ. “Ж” площею 55,2 

кв.м.; 

— споруди: ворота (метал.) №1 площею 6,1 кв.м., огорожа (бетонна) №2 

площею 192 п.м., огорожа (метал. сітка) №3 площею 321,9 п.м., 

бруківка (асфальт) І площею 3786 кв.м., бруківка (плитка) ІІ площею 

439,5 кв.м.  

3) По вул. Грушевського Михайла, 29 в м. Мукачево (згідно інвентарної 

справи КП ММ БТІ та ЕО №2959/86-в): 

— будівлі: літ. “А” площею 2177,60 кв.м., літ. “Б” площею 2039,5 кв.м., 

літ. “В” (водонапірна башня) площею 7,4 кв.м.; 

— споруди: ворота (метал.) №1 площею 9,8 кв.м., огорожа (металева арм. 

з/б) №2 площею 62,5 п.м., огорожа (метал. арм.) №3 площею 6,7 п.м., 

мощення (асфальт) І площею 392,8 кв.м., бруківка (шашка) ІІ площею 

242,9 кв.м.  

4) По вул. Героїв Чернігова, 24 в м. Мукачево (згідно інвентарної справи 

КП ММ БТІ та ЕО №8424/394-в): 

— будівля: літ. “В” площею 487,3 кв. м. 

5) По вул. Драгоманова Михайла, 54 в м. Мукачево (згідно інвентарної 

справи КП ММ БТІ та ЕО №7713/5761): 

 -  вбудоване нежиле приміщення №100 площею 86,2 кв.м. 

 

2. Встановити, що КНП «Мукачівська центральна районна лікарня» не має 

права відчужувати, передавати в оренду чи інший вид користування, заставу, 

іпотеку чи інший вид обтяження майно, ввірене їй на праві оперативного 

управління  без рішення Мукачівської міської ради. 

 

         3. Державному реєстратору внести відповідні зміни щодо майна, 

зазначеного в пункті 1 даного рішення, до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно.  

 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

комунальної власності та земельних відносин.   

 

 

Міський голова                                                          Андрій БАЛОГА 

 


