
Додаток 12 

Реєстр тристоронніх договорів оренди зали Закарпатського академічного обласного театру ляльок 

 

№ Дата 
укладанн

я 
договору/ 

номер 
договору 

Орендодавець/ 
підписант 

Балансоутримувач/підписант Орендар Майно, що передається 
в оренду 

Майно передається в оренду 
для проведення 

Ціна, 

грн (без 
ПДВ)  

1 №1/02 

від 
18.02.2019 

КУ Управління спільною 
власністю територіальних 

громад» ЗОР в особі 
першого заступника 

начальника управління 
Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний театр ляльок» ЗОР в 

особі директора Петій 
Мирослава Йосиповича 

Суб’єкт виборчого 
процесу відповідно до 

ЗУ «Про вибори 
Президента України»  
кандидат на пост ПУ 

Наливайченко 
Валентин 

Олександрович 

Глядацька зала площею 
200,5 кв. м., фойє, 

санвузлів та суміжніх 
приміщень, які 

розташовані на 1-му 
поверсі будівлі 

Зустріч з активом Закарпатської 
регіональної парторганізації 

Політичної партії Громадсько-

політичний рух Валентина 
Наливайченка «Справедливість» 

3250,00 

2 №1/03 

від 
18.03.2019 

КУ Управління спільною 
власністю територіальних 

громад» ЗОР в особі 
першого заступника 

начальника управління 
Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний театр ляльок» ЗОР в 

особі директора Петій 
Мирослава Йосиповича 

Марченко Сергій 
Олегович 

 

Глядацька зала площею 
200,5 кв. м., фойє, 

санвузлів та суміжніх 
приміщень, які 

розташовані на 1-му 
поверсі будівлі 

Акустичний концерт гурту 
«Фіолет! 

2600,00 

3 №1/04 

від 
12.04.2019 

КУ Управління спільною 
власністю територіальних 

громад» ЗОР в особі 
першого заступника 

начальника управління 
Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний театр ляльок» ЗОР в 

особі директора Петій 
Мирослава Йосиповича 

ВГО «Талановиті діти 
України» в особі 

голови Величко Олени 
Георгіївни 

Глядацька зала площею 
200,5 кв. м., фойє, 

санвузлів та суміжніх 
приміщень, які 

розташовані на 1-му 
поверсі будівлі 

Фестиваль-конкурс «Талановиті 
діти України» 

1300,00 

4 №1/05/91 

від 
15.05.2019 

КУ Управління спільною 
власністю територіальних 

громад» ЗОР в особі 
першого заступника 

начальника управління 
Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний театр ляльок» ЗОР в 

особі директора Петій 
Мирослава Йосиповича 

Департамент культури 
ОДА в особі директора 

Бвбунич Оксани 
Юріївни 

Глядацька зала площею 
200,5 кв. м., фойє, 

санвузлів та суміжніх 
приміщень, які 

розташовані на 1-му 
поверсі будівлі 

Проведення ювелірного вечора 
письменника Петра Мідянки 

1,30 



5 №2/06 

від 
03.06.2019 

КУ Управління спільною 
власністю територіальних 

громад» ЗОР в особі 
першого заступника 

начальника управління 
Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний театр ляльок» ЗОР в 

особі директора Петій 
Мирослава Йосиповича 

КЗ «Обласний 
організаційно-

методичний центр 
культури» ЗОР в особі 
директора Дрогальчук 
Ганни Володимирівни 

Глядацька зала площею 
200,5 кв. м., фойє, 

санвузлів та суміжніх 
приміщень, які 

розташовані на 1-му 
поверсі будівлі 

Проведення обласного конкурсу-

фестивалю «Таланти багатодітної 
родини» 

1,30 

6 №1/06 

від 
04.06.2019 

КУ Управління спільною 
власністю територіальних 

громад» ЗОР в особі 
першого заступника 

начальника управління 
Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний театр ляльок» ЗОР в 

особі директора Петій 
Мирослава Йосиповича 

Обласна спілка ГО 
«Народна рада Русинов 

Закарпаття» в особі 
голови об’єднання 

Жупана Євгена 
Євгеновича 

Глядацька зала площею 
200,5 кв. м., фойє, 

санвузлів та суміжніх 
приміщень, які 

розташовані на 1-му 
поверсі будівлі 

Проведення фестивалю «Червона 
Ружа» 

1300,00 

7 №07 від 

03.10.2019 

КУ Управління спільною 
власністю територіальних 

громад» ЗОР в особі 
першого заступника 

начальника управління 
Мішко Є.Є. 

КЗ «Закарпатський академічний 
обласний театр ляльок» ЗОР в 

особі директора Петій 
Мирослава Йосиповича 

КЗ «Обласний 
організаційно-

медичний центр 
культури» в особі 

директора Дрогальчук 
Ганни Василівни 

Глядацька зала площею 
200,5 кв. м., фойє, 

санвузлів та суміжніх 
приміщень, які 

розташовані на 1-му 
поверсі будівлі 

Проведення обласного туру 
Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу творчості осіб з 
інвалідністю «Барви життя» 

1,20 

 

 

Кількість трьохсторонніх 
договорів 

Сума нарахованої 
орендної плати, грн 

Підлягає сплаті до 
обласного бюджету, 
грн 

Сплачено до обласного 
бюджету, грн 

Заборгованість щодо 
перерахування до 
обласного бюджету, грн 

7 8453,80 4226,9 4226,30 0,60 
 

Начальник відділу орендних відносин                                                                                                                                                             Г.Чорна 

 


