
Додаток 11 

Реєстр тристоронніх договорів оренди зали Закарпатської обласної філармонії 
№ Дата 

укладання 
договору/ 

номер 
договору 

Орендодавець/ 
підписант 

Балансоутримувач/підп
исант 

Орендар Майно, що передається в оренду Майно передається в 
оренду для проведення 

Ціна, грн 

(без 
ПДВ) 

1 №1/03-

13/010 від 
30.01.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Військова частина 3002 
Національної Гвардії України в 
особі командира підполковника 
Конопляник Олег Сергійович 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Благодійного концерту за 
участю колективу 

військового оркестру 2 
Галицької Бригади міста 

Львів 

1,30  

2 №2 

від 
18.02.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

ФОП Сугай Олег Андрійович  Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Гумористичний вечір 
«Стенд ап» 

3250,00 

3 №4/03-

13/016 

від 
28.02.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

ТОВ «Культовий клуб» в особі 
керівника Сіткова Олена 

Анатоліївна 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Концерту гурту «Один в 
Каноє» 

2500,00 

4 №6/03-

13/017/2 

від 
28.02.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Релігійна організація 
«Закарпатська місцева 

релігійна громада Свідків 
Єгови» в особі уповноваженого 

Міліневсткого Сергія 
Степановича 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

«Вечері спомину смерті 
Ісуса Христа» 

2700,00. 

5. №7/03-

13/017 від 
28.02.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Релігійна організація 
«Закарпатська місцева 

релігійна громада Свідків 
Єгови» в особі уповноваженого 

Міліневсткого Сергія 
Степановича 

Малий концертний зал, загальною 
площею 271 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

«Вечері спомину смерті 
Ісуса Христа» 

1800,00 

6 №8/03-

13/018 від 
05.03.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Фізична особа Доровці Адам 
Федорович 

Малий концертний зал, загальною 
площею 271 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Лекція-семінар «Місцеве 
самоврядування 

1300,00. 

7. №10/03-

13/019  

від 
06.03.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

УРДА Закарпатської області в 
особі Голови держадміністрації 

Кинєв Еріка Петрівна 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Розширене засідання Ради 
регіонального розвитку 
Ужгородського району 

1,30. 



8 №11  
від 

11.03.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

КЗ культури «Заслужений 
академічний народний 

Закарпатський хор» ЗОР в особі 
директора Петій-Потапчук 

Наталії Йосипівни 

Малий концертний зал, загальною 
площею 271 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Концерт 1,10 

9 №12  
від 

12.03.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Релігійна громада церкви 
адвентистів сьомого дня в особі 
пастора Прокопець Станіслав 

Іванович 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Благодійний концерт 1250,00 

10 №16 

від 

14.03.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Фізична особа Доровці Адам 
Федорович 

Малий концертний зал, загальною 
площею 271 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Лекція-семінар «Місцеве 
самоврядування» 

1300,00 

11 №19 

від 
20.03.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Благодійна організація ЗОБ 
фонд «Хабат Любавич 

Закарпаття» в особі президента 
ЗБОФ Колесник Марини 

Олегівни 

Малий концертний зал, загальною 
площею 271 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення концерту 1000,00 

12 №17 

від 
20.03.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

КЗ культури «Академічний 
камерний хор «Кантус» ЗОР в 

особі директора Сокача 
Станіслава Петровича 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення концерту 1,30 

13 №13 

від 

25.03.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Ужгородська дитяча школа 
мистецтв в особі директора 
Громової Наталії Борисівни 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Великий звітний концерт 
учнів та викладачів школи 

1,20  

14 №14 

від 
25.03.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Громадська організація 
«Яскрава країна» в особі 

Голови правління Обласова 
Ольга Ігорівна 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

5-й всеукраїнський 
відкритий дитячо-

юнацький хоровий 
концерт фестиваль-

конкурс «Глоси Яскравої 
Країни» 

1500,00 

15 №21 

від 
29.03.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

КЗ культури «Заслужений 
академічний Закарпатський 
народний хор» ЗОР в особі 

директора-художнього 
керівника Петій-Потапчук 

Наталії Йосипівни 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення концерту 1,30  

16 №22 

від 
03.04.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Закарпатська академія мистецтв 
в особі керівника Небесника 

Івана Івановича 

Малий концертний зал, загальною 
площею 271 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення 
студентського вечору 

1,20 



17 №25 

від 
10.04.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

ФОП Олій Наталія Василівна Малий концертний зал, загальною 
площею 271 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Благодійний концерт 
християнської музики з 

участю всесвітньо 
відомого камерного 

ансамблю 

 

1300,00 

18 №30 

від 
18.04.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Закарпатське обласне 
відділення творчої спілки 

«Асоціація діячів естрадного 
мистецтва України» в особі 

голови Барвика Сергія 
Григоровича 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

14-го дитячо-юнацького 
та молодіжного 

міжнародного конкурсу-

фестивалю мистецтв 

«Закарпатський 
Едельвейс-2019» 

 

1500,00 

19 №31 

від 
18.04.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Закарпатське обласне 
відділення творчої спілки 

«Асоціація діячів естрадного 
мистецтва України» в особі 

голови Барвика Сергія 
Григоровича 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

14-го дитячо-юнацького 
та молодіжного 

міжнародного конкурсу-

фестивалю мистецтв 
«Закарпатський 

Едельвейс-2019» 

 

1250,00 

20 №35 

від 
26.04.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

ГО «Ротарі Клуб Ужгород» в 
особі президента клубу Йовні 

Роберта Івановича 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Урочистість з нагоди 90 
річчя Ротарійського руху 

в Україні і 25 річчя 
відновлення діяльності РК 

«Ужгород» 

3900,00 

21 №38 

від 
03.05.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

ФОП Астапчук Олени-Лілії 
Сергіївни 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення концерту 
піаніста Любомира 

Мельника 

3500,00 

22 №37 

від 
03.05.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

ФОП Лисенко Любов 
Володимирівна 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення циркової 
вистави 

3250,00 

23 №41 

від 
14.05.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Макіша Володимир Іванович Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення концерту 
естрадного оркестру 

коледжу 

1625,00 

24 №45 

від 
20.05.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

КЗ культури «Заслужений 
академічний Закарпатський 
народний хор» ЗОР в особі 

директора-художнього 
керівника Петій-Потапчук 

Наталії Йосипівни 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення концерту 1,30 



25 №43 

від 
20.05.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

КЗ культури «Заслужений 
академічний Закарпатський 
народний хор» ЗОР в особі 

директора-художнього 
керівника Петій-Потапчук 

Наталії Йосипівни 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення концерту 1,30 

26 №47 

від 
22.05.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Сокач Маріанна Ернестівна Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення благодійного 

концерту 

1625,00 

27 №39 

від 
22.05.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Ужгородська дитяча школа 
мистецтв в особі директора 
Громової Наталії Борисівни 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення щорічного 
звітного концерту учнів 

підготовчого класу 

1,10 

28 №50 

від 
23.05.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Івченко Михайла Михайловича Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення церемонії 
виїзної реєстрації шлюбу 

1250,00 

29 №52 

від 
28.05.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

КЗ культури «Заслужений 
академічний Закарпатський 
народний хор» ЗОР в особі 

директора-художнього 
керівника Петій-Потапчук 

Наталії Йосипівни 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення концерту 1,30  

30 №51 

від 
28.05.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Об’єднання «Закарпатський 
народний інститут» в особі 
голови об’єднання Молнар 

Елеонори Емерихівни 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення програми 
угорського народного 

танцю та народної музики 

1500,00 

31 №55 

від 
18.06.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Фізична особа Кубіній Наталія 
Юріївна 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення міжнародної 
конференції 

1500,00 

32 №53 

від 
20.06.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

КЗ культури «Заслужений 
академічний Закарпатський 
народний хор» ЗОР в особі 

директора-художнього 
керівника Петій-Потапчук 

Наталії Йосипівни 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення концерту 1,30  

33 №63 

від 
01.07.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 
начальника управління Малик Ю.Л. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

УРВПГО «Товариство 
угорської культури Закарпаття» 

в особі голови Балог Лівії 
Іванівни 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

 

Проведення виставки 
«Ідевфонал» 

2600,00 



34 №64 

від 
11.07.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 
начальника управління Малик Ю.Л. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Фізична особа Тернавський 
Олександр Валерійович 

Малий концертний зал, загальною 
площею 271 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

 

Проведення лекції-
семінара 

3120,00. 

35 №66 

від 
01.08.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

УРВПГО «Товариство 
угорської культури Закарпаття» 

в особі голови Балог Лівії 
Іванівни 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

 

Проведення програми 
Молодіжного духовного 

концерту Угорщини 

5040,00 

36 №68 

від 
14.08.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

УРВПГО «Товариство 
угорської культури Закарпаття» 

в особі голови Балог Лівії 
Іванівни 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення програми 
Народного ансамблю 

«Бекеч» 

4200,00 

37 №70 

від 
29.08.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Генеральне консульство 
Угорщини м. Ужгород в особі 
Генерального консула Йожефа 

Бугайла 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення вистави у 
виконанні Берегівського 

угорського театру 

2400,00 

38 №72  
від 

29.08.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

ФОП Петрище Лариса Іванівна Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення заходу «До 
дня підприємця» 

3000,00 

39 №73  

від 
29.08.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Закарпатська академія мистецтв 
в особі ректора Небесника 

Івана Івановича 

Малий концертний зал, загальною 
площею 271 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення свята «День 
знань» 

1,20  

 

40 №74  
від 

09.09.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі в.о. 

директора Мисло 
Михайла Васильовича 

КЗК «Заслужений академічний 
Закарпатський народний хор» 

ЗОР в особі директора-

художнього керівника Петій-

Потапчук Наталії Йосипівни 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення концерту 
соліста хору Народного 
артиста України Петра 

Матія «Від Красного Поля 
до Майдану» 

1,30  

41 №76 

від 

16.09.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

ФОП Жоківський Ігор 
Володимирович 

Малий концертний зал, загальною 
площею 271 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення лекції 
«Вегетаріанство як стиль 

життя» 

2400,00 

42 №78 від 

16.09.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

УРВПГО «Товариство 
угорської культури Закарпаття» 

в особі голови Балог Лівії 
Іванівни 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення програми 
сольного концерту 

гітариста Бернат Ференца 

4200,00 

43 №80 від 

18.09.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Фізична особа Бреза Ірина 
Юріївна 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення виставки 
«Коли ластівки 

повернуться додому» 

3120,00 



44 №82 від 

27.09.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

ФОП Роман Святослав 
Володимирович 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення концерту 
гурту «Vivienne Mort» 

3900,00 

45 №84 від 

27.09.2019 

КУ Управління спільною власністю 

територіальних громад» ЗОР в особі 
першого заступника начальника 

управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

ФОП Луцишин Петро 
Степанович 

Великий концертний зал, загальною 
площею 876 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення концерту 
американських джазових 
виконавців – Лорін Таліз 
та її колективу «A Novel 

Idea» 

3500,00  

46 №86 від 

03.10.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

ТОВ «Мистецтво лікування» Малий концертний зал, загальною 
площею 271 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення тренінг-

програми «Мистецтво 
лікування: 

післядипломний курс 
професійного 

вдосконалення» 

2000,00 

47 №89 від 

08.10.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі в. 
о. начальника управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

ТОВ «СМЕ» в особі директора 
Клімовський Владислав 

Володимирович 

Малий концертний зал, загальною 
площею 271 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення тренінг-

практикуму та семінару з 
міжнародною 
акредитацією 

2600,00. 

48 №90 від 

14.11.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Ужгородська дитяча школа 
мистецтв в особі Громової 

Наталії Борисівни 

Малий концертний зал, загальною 
площею 271 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення святкового 
концерту «Посвята в 

першокласники» 

1,00 

49 №91 

19.11.2019 

КУ Управління спільною 
власністю територіальних громад» 
ЗОР в особі першого заступника 

начальника управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська 
обласна філармонія» в 

особі директора 
Микити І.І. 

ФОП Білак В.Й. Великий концертний зал, 
загальною площею 876 кв. м., 

який розташований на 2-му 
поверсі будівлі 

Проведення 
гастрольного заходу-

виступу 
«Держоркестру» з 
програмою пісень 
гурту «QUEEN» 

2500,00 

50 №93 від 

21.11.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

КЗК «Заслужений академічний 
Закарпатський народний хор» 

ЗОР в особі директора-

художнього керівника Петій-

Потапчук Наталії Йосипівни 

Малий концертний зал, загальною 
площею 271 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення концерту для 
школярів 

1,00 

51 №94 від 

22.11.2019 

КУ Управління спільною власністю 
територіальних громад» ЗОР в особі 

першого заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська обласна 
філармонія» в особі 

директора Микити І.І. 

Закарпатська академія мистецтв 
в особі ректора Небесника 

Івана Івановича 

Малий концертний зал, загальною 
площею 271 кв. м., який 

розташований на 2-му поверсі 
будівлі 

Проведення 
студентського вечору 

«Свято першокурсника» 

1,00 

52 №98 від 
06.12.2019 

КУ Управління спільною 
власністю територіальних громад» 
ЗОР в особі першого заступника 

начальника управління Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатська 
обласна філармонія» в 

особі директора 
Микити І.І. 

ФОП Астапчук О.Л.С. Великий концертний зал, 
загальною площею 876 кв. м., 

який розташований на 2-му 
поверсі будівлі 

Проведення концерту 
піаніста Любомира 

Мельника 

4550,00 

 



Кількість трьохсторонніх 
договорів 

Сума нарахованої 
орендної плати, без ПДВ 

грн 

Підлягає сплаті до 
обласного бюджету, 
грн 

Сплачено до обласного 
бюджету, грн 

Заборгованість щодо 
перерахування до 
обласного бюджету, грн 

52 87950,50 43975,25 43975,25 - 
 

Начальник відділу орендних відносин                                                                                                                                                             Г.Чорна 


