
ЗВІТ 

про результати  діяльності  
Управління спільною власністю Закарпатської обласної ради 

 за 2019 рік 
 

28.03.2018 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про припинення 
Комунального підприємства «Будинкоуправління адмінбудівель Закарпатської 
обласної ради» шляхом реорганізації та про створення в порядку перетворення 

Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 
громад» Закарпатської обласної ради (далі – Управління спільною власністю 
Закарпатської обласної ради), як його правонаступника.  

Відповідно до Положення, затвердженого рішенням Закарпатської 
обласної ради від 30.11.2017 №985 (зі змінами та доповненнями), Управлінню 
спільною власністю Закарпатської обласної ради делеговані повноваження: 

- органу, уповноваженого управляти майном спільної власності  
територіальних громад області в порядку та межах, визначених 
рішеннями ради;  

- орендодавця цілісних майнових комплексів та нерухомого майна 
спільної власності територіальних громад області на підставі 
відповідних рішень ради;  

- органу приватизації, продавця майна спільної власності 
територіальних громад області на підставі відповідних рішень ради. 

 Рішенням Закарпатської обласної ради від 07.06.2018 №1203 «Про 
об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
(комунальної власності області)» було вирішено замінити слова «виконавчий 
апарат обласної ради» у відповідних відмінках словами «Комунальна 
установа «Управління спільною власністю територіальних громад» 
Закарпатської обласної ради» в текстах наступних рішень обласної ради: 

- від 16.03.2006 №724 «Про оренду майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області», 

- від 26.05.2011 №240 «Про затвердження Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області»; 

- від 26.05.2011 №239 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області»; 

- від 04.11.2011 №326 «Про затвердження Положення про основні 
засади управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Закарпатської області (обласної 
комунальної власності)»; 

- від 08.06.2012 №485 «Про затвердження Положення про порядок 
списання майна, що є спільною власністю територіальних громад 
сіл, селищ, міст». 

Таким чином,  починаючи із 07.06.2018 Управління спільною власністю 
Закарпатської обласної ради вже реально виконує функції органу, 
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уповноваженого управляти комунальним майном області в порядку та межах, 
визначених рішеннями Закарпатської обласної ради. 

 

І. Фінансово-господарська діяльність 

 

Планування фінансово-господарської діяльності Управління спільною 
власністю Закарпатської обласної ради у 2019 році здійснювалося відповідно до 
бюджетного запиту та  кошторису, затвердженого  з дотриманням  Порядку 
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 
бюджетних установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 28.02.2002 №228. 

Кошторисом Управління спільною власністю Закарпатської обласної 
ради на 2019 рік за КПКВ 0120180 «Інша діяльність у сфері державного 
управління» затверджено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 
9 130 800,00  гривень, з них: на оплату праці – 5 894 600,00 гривень, на 
нарахування на оплату праці – 1 247 300,00 гривень, на придбання матеріалів та 
утримання об’єктів  в належному стані – 1 669 800,00 гривень, на оплату інших 
послуг (податок за забруднення навколишнього середовища та судові збори) – 

10 000,00 гривень, видатки на відрядження – 6 000 гривень, на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв – 303 100,00 гривень.  

На оплату праці працівників обслуговуючого персоналу Управління 
спільною власністю Закарпатської обласної ради по спеціальному фонду на 
2019 рік було затверджено видатки у розмірі 4 683 177,41 гривень, з них за 
рахунок коштів, отриманих від орендарів, компенсовано 4 560 150,03  гривень, 
тобто 97%. Слід зауважити, що на заробітну плату працівників, які зайняті 
обслуговуванням адмінбудівлі за адресою: місто Ужгород, площа Народна, 4, 
спрямовано 3 502 700,19 гривень, що складає 77% від загальної суми витрат на 
оплату праці за спеціальним фондом (додаток 1).  

Середня заробітна плата працівників Управління спільною власністю 
Закарпатської обласної ради за 2019 рік склала 10 371,78 гривень, при цьому 
середня заробітна плата працівників, які виконують адміністративно-

господарські та управлінсько-організаційні функції – 20 467,36 гривень, а 
працівників з обслуговування – 6 333,54 гривень. 

Для забезпечення утримання майна в належному стані та створення 
належних умов для функціонування Управління спільною власністю 
Закарпатської обласної ради за 2019 рік укладено 267 господарський договорів, 
які стосуються фінансово-господарської діяльності, а саме: 

- 97 договорів щодо надання послуг; 
- 57 договорів про виконання робіт; 
-101 договір  купівлі-продажу. 
Станом на 31.12.2019 касові видатки Управління спільною власністю 

Закарпатської обласної ради на використання товарів і послуг по загальному 
фонду складають 1 974 985,86 гривень, з них: 
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря спрямовано 

кошти у сумі 589 000,00 гривень, з них:  витрати на  придбання малоцінних 
необоротних матеріальних активів – 132 985,00 гривень, робочого одягу – 
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9550,00 гривень, пально-мастильних матеріалів – 93 186 гривень, запасних 
частин - 47 125,00,  малоцінних та швидкозношуваних предметів (витратних 
матеріалів для утримання в чистоті приміщень) – 306 154,00 гривень.     

- на оплату послуг та робіт спрямовано кошти у сумі 1 080 779,31 гривень, з 
них витрати на забезпечення роботи Управління спільною власністю 
Закарпатської обласної ради  (доставка кореспонденції, заправка 
картриджів, нотаріальні послуги, участь у семінарах, придбання програмних 
продуктів, послуги міського та міжміського зв’язку та інтернет, тощо)  
складають 151 161,27 гривень,  оплата за роботу суб’єктів оціночної 
діяльності – 79 046,00 гривень, супроводження програмного забезпечення (в 
тому числі, веб-сайт за адресою http://usvth.uz.ua/) – 33 310,00 гривень, 
послуги з поточного ремонту майна, технічного обслуговування  та 
утримання його в належному стані – 364 171,64 гривень, оплата за антивірус 
– 9 425,30 гривень,  послуги з охорони об’єкта за адресою: м. Ужгород, вул. 
Грибоєдова 20,в – 123 994,36 гривень, дератизація - 29 658,40 гривень, 
поточний ремонт автомобілів  – 55 711,20 гривень, перевірка тяги в димових 
каналах – 4 500,00 гривень, послуги з проведення експертизи майна - 25 

000,00 гривень, консультаційні послуги з закупівель - 36 000,00, 

виготовлення технічних паспортів – 46 614,00 гривень, технічне 
обслуговування ліфтів – 91324,10 гривень, друк оголошень в газеті – 30 

863,04 гривень тощо; 
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих безпосередньо 

Управлінням спільною власністю Закарпатської обласної ради витрачено 
302 719,97 гривень. 

- на оплату судового збору – 9 539,19 гривень. 
За спеціальним фондом Закарпатською обласною радою за погодженням 

із Департаментом фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації 
затверджено кошторисні призначення Управління спільною власністю 
Закарпатської обласної ради у сумі 1 220 000,00 гривень (за рахунок 
надходжень коштів від оренди майна) та  427 000,00 гривень (відшкодування 
оплати праці працівників з обслуговування адмінбудівель). 

Надходження коштів до Управління спільною власністю Закарпатської 
обласної ради від оренди майна за 2019 рік склали 6 829 126,28  гривень, з них: 
сплачено в бюджет ПДВ – 1 089 256,00 гривень,  перераховано в дохід 
обласного бюджету відповідно до Методики розрахунку і порядку 
використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області, затвердженої рішенням Закарпатської обласної ради 
від 16.03.2006 №724 «Про оренду майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області» (зі змінами та доповненнями) – 4 599 475,42  

гривень.  
Станом на 31.12.2019 Управлінням спільною власністю Закарпатської 

обласної ради проведено касові видатки за спеціальним фондом, тобто за 
рахунок залишків станом на 01.01.2019  та надходжень за 2019 рік, на загальну 
суму 2 143 709,09 гривень, з них: 
 на оплату праці працівників з обслуговування адмінбудівель та нарахування 

на оплату праці –  833 428,23 гривень;  

http://usvth.uz.ua/
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 на придбання матеріалів, які використано на утримання адмінбудівель в 
належному стані  (придбання миючих засобів та матеріалів для ремонту, 
інвентаря, інструментів для господарської діяльності, заміни вікон, тощо) 

витрачено кошти у сумі  276 164,73 гривень; 
- перераховано кошти для оплати послуг (крім комунальних)  на загальну суму 

573 017,25 гривень (послуги з ремонту фонтану партеру площа Народна,4 – 

34 720,00 гривень, консервування фонтану партеру – 4 800,00 гривень, 
поточний ремонт урн партеру – 41 023,50 гривень, послуги зі стрижки 
самшиту партеру – 6 000,00 гривень,  страховий платіж при страхуванні 
майна – 8 851,13 гривень, передзимове технічне обслуговування системи 
поливу – 3 700,00 гривень, пересилання кореспонденції – 539,00 гривень, 
послуги з дератизації – 5 282,00 гривень, публікацію оголошень – 9 360,00 

гривень, проведення оцінки приміщень та виготовлення технічних паспортів 
– 99 798,00 гривень, експертиза будівлі за адресою: місто Ужгород, вулиця 
Грибоєдова, 20б – 35 000,00 гривень, ремонт вхідних фасадних дверей в 
адмінбудівлі на площі Народній, 4 – 3 550,00 гривень, вчинення виконавчого 
напису нотаріуса для стягнення заборгованості по орендній платі – 7 543,62 

гривні,  встановлення засобів дистанційної передачі даних в газові котельні – 

3 000,00 гривень, поточний ремонт частини першого поверху та покрівлі 
адмінбудівлі  за адресою м. Ужгород, пл. Ш.Петефі, 14 – 79 380,00 гривень, 
поточний ремонт поручнів – 15 470,00 гривень, поточний ремонт даху 
адмінбудівлі за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 2 – 23 000 гривень, 
поточний ремонт рентген-хірургічного відділення КНП «Закарпатський 
обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської 
обласної ради – 192 000,00 гривень); 

 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 409 260,95 гривень; 
 на оплату судового збору – 51 837,93 гривні. 

Споживання комунальних послуг та енергоносіїв за 2019 рік по п’яти 
адміністративних будівлях, які обслуговуються Управлінням спільною 
власністю Закарпатської обласної ради, складає 5 596 772,64 гривень, а саме: 

- оплата за водопостачання та водовідведення – 253 627,37 гривень у 
грошовому еквіваленті та 7 080 куб.м. у натуральному виразі; 

- за електроенергію – 2 463 537,69 гривень у грошовому еквіваленті та 
806 081кВт-год у натуральному виразі; 

- за спожитий природний газ – 2 879 607,58 гривень та  232 347 куб.м. у 
натуральному виразі відповідно. 

 Найбільшу питому вагу, а саме 72%, у загальних видатках та споживання 
енергоносіїв складає споживання комунальних послуг адмінбудівлі площа 
Народна,4: водопостачання та водовідведення – 183 311,50 гривень у 
грошовому еквіваленті та 5 562 куб.м. у натуральному виразі; за 
електроенергію – 1 682 385,79 гривень у грошовому еквіваленті та  569 695 кВт-

год у натуральному виразі, за спожитий природний газ – 2 127 761,47 гривень 
та  164 847 куб.м. у натуральному виразі відповідно. 

Споживання комунальних послуг у  2019 році в розрізі адмінбудівель у 
відсотках виглядає наступним чином: 

- адмінбудівля м. Ужгород, пл. Народна, 4 – 71%; 
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- адмінбудівля м. Ужгород, вул. Гойди, 8 – 13%; 

- адмінбудівля м. Ужгород, пл. Ш.Петефі, 14 - 9%; 

- адмінбудівля м. Ужгород, вул. Загорська, 2 – 6%; 

- адмінбудівля м. Ужгород, вул. Орлина, 1 -  1%. 

За рахунок коштів, які надійшли від орендарів як відшкодування витрат 
Управління спільною власністю Закарпатської обласної ради на утримання 
нерухомого майна та сплачені комунальні послуги, станом на 31.12.2019 

відновлено касові видатки на загальну суму 5 034 120,95 гривень, тобто 90% від 
загальної суми цих витрат. 

Для проведення  вищезазначених касових видатків  тендерним комітетом 
Комунальної установи «Управління спільної власності територіальних громад» 
Закарпатської обласної ради протягом 2019 року було проведено 5 публічних 
закупівель на постачання комунальних послуг на загальну суму 8 793 557,92  

гривні. Згідно проведених закупівель укладено 5 договорів на: 

- газове паливо, договір укладено на суму 3 231 690 гривень, (оголошена 
сума закупівлі 3 234 000 гривень), виконавець - ТзОВ "Закарпатгаз Збут"; 

- електричну енергію, договір укладено на суму 3 152 524,20 грн., 
(оголошена сума закупівлі 3 152 524,20 гривень), виконавець - ТзОВ 
«Закарпаттяенергозбут»; 

- природний газ, договір укладено на суму 1 690 988,40 гривень, 
(оголошена сума закупівлі  1 690 988,40 гривень), виконавець - ТзОВ 
"Закарпатгаз Збут"; 

- послуги з централізованого водопостачання (розподілу води), договір 
укладено на суму 299 993,32 грн., (оголошена сума закупівлі 299 993,32 

гривень), виконавець - Комунальне підприємство «Виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода»; 

- розподіл природного газу, договір укладено на суму 418 362 гривень, 

(оголошена сума закупівлі 418 362 гривень), виконавець - ПАТ «Закарпатгаз». 

Згідно фінансових даних  Управління спільною власністю Закарпатської 
обласної ради та постачальників комунальних послуг кредиторська 
заборгованість за спожиті енергоносії на 31.12.2019  відсутня. Розрахунки за 
надані послуги з водопостачання, водовідведення, енергопостачання та за 
спожитий природній газ  проводяться своєчасно та в повному об’ємі. 

Також розписом на 2019 рік (з врахуванням змін) Закарпатською 
обласною радою Управлінню спільною власністю Закарпатської обласної ради 
доведено бюджетні призначення за іншими коштами спеціального фонду за 
КПКВ 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 3110 – 

395 000,00 гривень та  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 

2 424 000,00 гривень. За їх рахунок виготовлено проектно-кошторисну 
документацію на проведення «Капітального ремонту із заміною вікон і дверей 
будівлі А Закарпатського обласного військового комісаріату по вул. Бородіна, 
22» та отримано експертний звіт щодо розгляду проектної документації в 
частині міцності, надійності, довговічності об’єкту будівництва та кошторисної 
документації, затверджений директором філії ДП «Укрдержекспертиза» у 
Закарпатській області Скорик В.П. Тендерним комітетом Комунальної установи 
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 
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обласної ради  проведено закупівлю на об’єкт «Капітальний ремонт із заміни 
вікон і дверей будівель А, Б, В цілісного майнового комплексу Закарпатського 
обласного військового комісаріату по вул. Бородіна, 22 в м. Ужгороді». 

Оголошена вартість закупівлі згідно проектно-кошторисної документації 
складає 1 562 500,00 гривень, договір укладено на суму 1 180 376,40 гривень. 
Економія бюджетних коштів склала 382 123,60 гривень.  

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення робіт по 
об’єкту «Капітальний ремонт з опорядженням фасадів, заміною жолобів та 
водостічних труб будівлі за адресою: м. Ужгород, наб. Незалежності, 8.» та 
отримано експертний звіт, затверджений директором філії ДП 
«Укрдержекспертиза» у Закарпатській області Скорик В.П.  

За рахунок КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування»  придбано дев’ять комп’ютерів в комплекті на 
загальну суму 105 730,00 гривень, лазерний принтер вартістю 46 899,00 

гривень, цифрову камеру вартістю 12 875,39 гривень, кондиціонер вартістю 
13 780,00 гривень,  ноутбук вартістю 23 100,00 гривень для працівників 
Управління спільною власністю Закарпатської обласної ради. Для покращення 
якості утримання в чистоті приміщень придбано машину підлогомийну 
вартістю  143 909,00 гривень, пароочисник професійний вартістю 34 999,00 

гривень та пристрій для прибирання вулиці вартістю 10 539,00 гривень.  

Рішенням Закарпатської обласної ради від 04.04.2018 №1422 «Про зміни 
до обласного бюджету на 2019 рік» Управлінню спільною власністю 
Закарпатської обласної ради виділено додаткові кошти за КПКВ 0127322 

«Будівництво медичних установ та закладів» на КЕКВ 3142 «Реконструкція та 
реставрація інших об’єктів» для оплати за розробку проектно-кошторисної 
документації по об’єкту «Реконструкція об’єкта незавершеного будівництва 
корпусу №1 санаторію «Малятко» під лікувально-діагностичне відділення по 
вул. Головна, 1 в с. Оноківці Ужгородського району».  

На виконання рішення  Закарпатської обласної ради від 13.12.2018 №1366 

між Управлінням спільною власністю Закарпатської обласної ради  та  ФОП 
Нанаші Р.В. укладено договір від 25.04.2019 №79 про розробку проектно-

кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція об’єкта незавершеного 
будівництва корпусу №1 санаторію «Малятко» під лікувально-діагностичне 
відділення по вул. Головна, 1 в с. Оноківці Ужгородського району». Загальна 
вартість робіт відповідно із виготовлення проектно-кошторисної документації 
склала 260 341,00 гривень без ПДВ, які оплачені за рахунок коштів 
спеціального фонду.  

Тендерним комітетом Комунальної установи «Управління спільної 
власності територіальних громад» Закарпатської обласної ради  проведено 

закупівлю на об’єкт «Реконструкція об’єкта незавершеного будівництва 
корпусу №1 санаторію «Малятко» під лікувально-діагностичне відділення по 
вул. Головна, 1 в с. Оноківці Ужгородського району». Оголошена вартість 
закупівлі згідно проектно-кошторисної документації складає 8 310 000,00 

гривень, договір укладено на суму 7 938 450,00 гривень. Економія бюджетних 
коштів склала 371 550,00 гривень.    
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Рішенням Закарпатської обласної ради від 04.04.2019 №1422 «Про 
внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року №1346 «Про 
обласний бюджет на 2019 рік» Управлінню спільною власністю Закарпатської 
обласної ради виділено додаткові кошти за КПКВ 0127130 «Здійснення заходів 
із землеустрою» на КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)»  в 

сумі 35 000 гривень на проведення інвентаризації земель.  На виконання цього 
рішення 10.04.2019 було укладено договір №156/19/72 з ДП «Закарпатський 
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» для виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за межами 
населеного пункту на території Кам’яницької сільської ради Ужгородського 
району Закарпатської області для обслуговування об’єкту  історико-культурної 
спадщини – Невицького замку-фортеці XIV століття та проведено касові 
видатки на суму авансового платежу, підтвердженого актом виконаних робіт,  в 
розмірі 10 500,00 гривень. Станом на 31.12.2019 даний договір не виконано в 
повному обсязі. 

Згідно наказів від 22.04.2019 №24, №32 «Про створення комісії 
приймання-передачі нерухомого майна  спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Закарпатської області (комунальної власності області)»  
та актів приймання-передачі на баланс Управління спільною власністю 
Закарпатської обласної ради прийнято нерухоме майно за адресами: місто 
Ужгород, набережна Незалежності, 8, та місто Ужгород, вулиця Толстого, 13,  
за первісною вартістю 4 234 739,00 гривень. Відповідно наказу від 25.06.2019 
№41 «Про утворення комісії з приймання-передачі нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної 
власності області)» відображено на балансі майно за адресою: м. Ужгород, вул. 
Тімірязева, 15а загальною вартістю 23 693 940,00 гривень. Також на підставі 
наказу  від 27.09.2019 № 55 «Про створення комісії з обстеження та цільового 
використання  нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області (комунальної власності області)» відображено в 
бухгалтерському обліку згідно актів приймання - передачі наступні об’єкти: 

-  обласний державний архів за адресою: м. Ужгород, вул. 
Минайська,14а вартістю 1 812 114,00 гривень; 

- приміщення, що розташовані на першому поверсі хірургічного 
відділення Перечинської ЦРЛ, Літ.3-3’, загальною площею 57,5 м.кв. та 
половина приміщення гаража Літ. Г, загальною площею 27.2 м.кв., за адресою: 
Закарпатська область, Перечинський район, м. Перечин, вул. Червоноармійська, 
8 вартістю 379 238 гривень; 

- будівлі та споруди станції швидкої медичної допомоги літ. 
А,Б,Б’,В,Г,Д,Д’,Е-Е’’’ за адресою: м. Ужгород, вул.Собранецька, 154 вартістю 
13 586 458,00 гривень; 

- нежитлове приміщення, відділення швидкої медичної допомоги   за 
адресою: Закарпатська область, Великоберезнянський район, смт. В.Березний, 

вул. Штефаника, 71 вартістю 196 681,00 гривня; 
- будівлі та споруди літ.А-А5,Б,В,Г,Д,Е,І,К,Л,М,О,П  Перечинської 

школи-інтернату для дітей сиріт за адресою: Закарпатська область, 
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Перечинський район, м. Перечин, вул. Ломоносова, 1 вартістю 2 178 460,00 

гривень; 
- будівля за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, м. 

Берегово, вул. Лінера, 2 вартістю 1 143 342,00 гривні; 
- лікувальний корпус (літера Е) Свалявської центральної районної 

лікарні  за адресою: Закарпатська область, Свалявський район, м. Свалява, вул. 
Визволення, 23  вартістю 580 519,00 гривень. 

З метою виконання рішення Закарпатської обласної ради від 13.12.2018 
№1364 «Про передачу будівлі (м. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 20 б)» 
Управлінням спільною власністю Закарпатської обласної  ради  наказом від 
14.12.2018 № 49 «Про створення комісії приймання-передачі будівлі за 
адресою: м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20 б» здійснено приймання-передачу  
вказаного нерухомого майна балансовою вартістю 2 445 630,14 гривень.  

Крім того, рішенням Закарпатської обласної ради від 04.04.2019 №1440 
«Про передачу в оперативне управління витрат по об’єкту незавершеного 
будівництва» Управлінню спільною власністю Закарпатської обласної ради 
передано від Закарпатської обласної ради витрати по об’єкту незавершеного 
будівництва «Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ.Б (І-й 
поверх, центральна частина) по вул. Грибоєдова, 20б в м.Ужгород» балансовою 
вартістю 1 313 854,20 гривень. 

На виконання рішення Закарпатської обласної ради від 07.06.2018 №1203 

«Про об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
(комунальної власності)» Управлінню спільною власністю Закарпатської 
обласної ради для належного здійснення функцій органу, уповноваженого 
управляти майном та утримання на балансі нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області 
(комунальної власності області), необхідно відобразити в бухгалтерському 
обліку об’єкти, будівлі, споруди і приміщення, інше індивідуально визначене 
майно, яке не закріплене за підприємствами, організаціями на праві 
господарського відання або не передане в оперативне управління, або було 
вилучене у суб’єктів господарювання. 

Відповідно до проведених організаційно-правових заходів, пов’язаних  із  
прийняттям таких безгосподарних об’єктів нерухомості на баланс, та згідно 
протоколів інвентаризаційної комісії у звітний період Управлінням спільною 
власністю Закарпатської обласної ради прийнято рішення про відображення в 
бухгалтерському обліку за кодом доходів бюджету 25010200 «Надходження 
бюджетних установ від додаткової господарської діяльності» Управління 
спільною власністю Закарпатської обласної ради наступних об’єктів: 
1) вбудованих приміщень за адресою: м. Ужгород, пл. Театральна, 6; 
2) вбудованих приміщень за адресою: м.Ужгород, вул. Минайська, 37;  
3) будівлі за адресою: м. Ужгород, вул.Фогорашія, 17;  
4) будівлі аптеки за адресою: Перечинський район, село Тур’ї - Ремети, вул. 
Радванка, 92;  
5) будівлі аптеки за адресою: Мукачівський район, село Ракошино, вул. 
Європейська, 150. 
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6) вбудовані приміщення, що знаходяться за адресою: Закарпатська область, 
Мукачівський район, м. Мукачево, площа Кирила і Мефодія (вул. Миру), 35;   

7) вбудоване нежитлове приміщення (аптека №9), що розташована за адресою: 
Закарпатська область, Свалявський район, м. Свалява, вул. Головна, 21/26;   

8) вбудовані приміщення аптеки, що розташована за адресою: Закарпатська 
область, Виноградівський район, с. Шаланки, вул. Терешкової, 2;                                        

9) вбудовані приміщення аптеки, що розташована за адресою: Закарпатська 
область, Перечинський район, с. Порошково, вул. Центральна,93;                

10) вбудоване нежитлове приміщення будівлі літери А, що розташоване за 
адресою: Закарпатська область, м. Іршава, вул. Гагаріна, 42;   

11) нежитлову будівлю аптеки № 19 літ.А, яка розташована за адресою: 
Закарпатська область, Виноргадівський район, смт. Вилок, вул. Ф.Ракоці, 35/1;   

12) нежитлову будівлю аптеки № 91, яка розташована за адресою: Закарпатська 
область, Великоберезнянський район, с. Кострино, 137. 

Рішенням Закарпатської обласної ради від 13.12.2018 №1356 «Про 
балансоутримувача спорткомплексу «Юність» цілісний майновий комплекс 
(спорткомплекс «Юність»), розташований за адресою: Закарпатська область, м. 
Ужгород, вулиця Заньковецької, 5, разом із земельною ділянкою (кадастровий 
номер 2110100000:15:001:0152) площею 1,4905 га закріплено на праві 
оперативного управління з правами балансоутримувача за Управлінням 
спільною власністю Закарпатської обласної  ради. З огляду на це, відповідно до 
протоколу інвентаризаційної комісії Управління спільною власністю 
Закарпатської обласної ради, склад якої затверджено наказом від 18.02.2019 
№14 «Про створення інвентаризаційної комісії з  інвентаризації нерухомого 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 
області (комунальної власності області)», прийнято рішення про відображення 
в бухгалтерському обліку Управління спільною власністю Закарпатської 
обласної ради спорткомплексу «Юність» загальною площею 7 701,5 м.кв. за 
справедливою вартістю, що складає  59 856 058,00 гривень та кодом доходів 
бюджету 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової 
господарської діяльності». 

Загальний перелік об’єктів нерухомого майна, що обліковуються на 
балансі Управління спільною власністю Закарпатської області, станом на 
31.12.2019 додається (додаток 2).  

Триває робота інвентаризаційної комісії Управління спільною власністю 
Закарпатської обласної ради з обстеження та обліку ще 29 безгосподарних 

об’єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Закарпатської області (комунальної власності області). 

Слід відмітити і те, що на позабалансовому обліку Управління спільною 
власністю Закарпатської обласної ради відображається дебіторська 
заборгованість, утворена за період діяльності Комунального підприємства 
«Будинкоуправління адмінбудівель Закарпатської обласної ради», як борги 
орендарів за спожиті, але не оплачені комунальні послуги, надані їм 
підприємством у період 2016-2018 років. Робота зі звірки документів і записів у 
реєстрах обліку, перевірки обґрунтованості та правильності сум, які 
обліковувалися Комунальним підприємством «Будинкоуправління 
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адмінбудівель Закарпатської обласної ради» в якості дебіторської 
заборгованості, триває.  

За результатами проведеної роботи фінансово-господарським відділом 
відповідно до вимог Порядку заповнення форм фінансової звітності в 
державному секторі, затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 
28.02.2017 № 307  (із змінами) та Порядку складання бюджетної звітності 
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами 
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, 
затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 24.01.2012 № 44 (у 
редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 лютого 2017 № 44), та 
Наказу від 22.08.2017 №712 «Про внесення змін до Порядку складання 
бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, 
звітності фондами загальнообов’язкового соціального і пенсійного страхування 
(зареєстровано в Мінюсті 15.09.2017) (із змінами) надається  фінансова та  
бюджетна звітність за 2019 рік по місцевому бюджету (КВК-01)  (додаток 3): 

Фінансова звітність: 
1. Додаток 1. Баланс на 01 січня 2020 року (форма№1-дс). 
2. Додаток 2. Звіт про фінансові результати  за 2019 рік (форма№2-дс). 
3. Додаток 3.Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (форма №3-дс). 
4. Додаток 4.Звіт про власний капітал за 2019 рік (форма №4-дс). 
5. Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік (форма №5-дс). 

Бюджетна звітність: 
   1. Додаток 1. Звіт про надходження та використання коштів загального 

фонду КПКВК 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління»  

(форма №2м). 
2. Додаток 2. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як 

плата за послуги КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 
управління»   (форма №4-1м).   

3. Додаток 2. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як 
плата за послуги КПКВК 0120180 «Інша діяльність у сфері державного 
управління»   (форма №4-1м).   

4. Додаток 4. Звіт про надходження і використання інших надходжень 
спеціального фонду КПКВК 0120180 «Інша діяльність у сфері державного 
управління»   (форма №4-3м).   

5. Додаток 4. Звіт про надходження і використання інших надходжень 
спеціального фонду КПКВК 0127322 «Будівництво медичних установ та 
закладів»   (форма №4-3м).   

6. Додаток 4. Звіт про надходження і використання інших надходжень 
спеціального фонду КПКВК 0127130 «Здійснення заходів із землеустрою»   
(форма №4-3м).   

7. Додаток 7. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК  
0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (форма  №7м) за  
коштами спеціального фонду. 

8.  Додаток 10. Пояснювальна записка  
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           9.  Додаток 12.  Довідка про підтвердження залишків коштів загального 
та спеціального фондів місцевих бюджетів  на  реєстраційних  (спеціальних 
реєстраційних)  рахунках. 
         10. Додаток 13. Довідка про підтвердження залишків коштів на інших 
рахунках клієнтів Державної казначейської служби України . 
          11. Додаток 14. Реєстр про залишки коштів загального та спеціального 
фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних 
реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської 
служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків . 
           12. Додаток  27. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість 
за операціями,  які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про 
заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 27). 

Перелік номерів додатків за формами, які не подаються у зв’язку з 
відсутністю показників №3,7 КПКВК  0120180 форма 7м за загальним фондом, 
15,16, 17, 18,19, 20, 21,23, 24,26.  

 

ІІ. Документально-правова та організаційно-технічна діяльність 

На 2019 рік рішенням Закарпатської обласної ради від 13.12.2018 №1362 

затверджено штатний розпис Управління спільною власністю Закарпатської 
обласної ради в кількості 84 штатних одиниць та 7 структурних підрозділів.  

Фактична облікова чисельність працівників Управління спільною 
власністю Закарпатської обласної ради станом на 31.12.2019 склала 76 штатних 
одиниць. Крім того, за 2019-ий рік було укладено 23 трудових договори та 7 
додаткових угод про продовження раніше укладених договорів з окремими 
працівниками Управління спільною власністю Закарпатської обласної ради. 
Також було укладено 3 цивільно-правових угоди для виконання фізичними 
особами разових робіт та завдань. 

За 2019-ий рік, з метою організації робочого процесу та на виконання 
рішень Закарпатської обласної ради, Управлінням спільною власністю 
Закарпатської обласної ради вжито низку організаційно-технічних та 
адміністративних заходів, зокрема видано: 

- 85 наказів з питань основної діяльності, зміст яких був спрямований на 
оптимізацію роботи структурних підрозділів Управління спільною 
власністю Закарпатської обласної ради, розроблення та затвердження 
відповідно до зміненої Структури Положень про них, приведення до 
вимог та норм облікової політики бухгалтерського обліку, забезпечення 
своєчасного приймання-передачі об’єктів спільної комунальної власності 
області, забезпечення належного функціонування будівель та приміщень, 
наданих в оренду; 

- 67 наказів з питань особового складу, зміст яких був спрямований на 
ефективне використання особового складу Управління спільною 
власністю Закарпатської обласної ради, своєчасне реагування на 
заміщення відсутніх працівників та вакантних посад з метою належного 
виконання поставлених перед структурними підрозділами завдань; 
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- 137 наказів про надання відпусток працівникам Управління спільною 
власністю Закарпатської обласної ради, чим забезпечено реалізацію їх 
права на відпочинок. 
У 2019 році було забезпечено проходження відповідальними 

працівниками Управління спільною власністю Закарпатської обласної ради 

навчання з питань охорони праці, справного стану та безпечної експлуатації 
електро- та газогосподарства, забезпечення належного протипожежного стану в 
розрізі кожної адмінбудівлі окремо. Розроблено та затверджено Положення про 
службу охорони праці в Управлінні, Положення про проведення навчань і 
перевірки знань з питань охорони праці, затверджено Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою, призначено відповідального за їх організацію та 
затверджено Інструкцію з охорони праці при виконанні таких робіт.  В аспекті 
виконання заходів з питань охорони праці всіх працівників, згідно вимог, 
забезпечено спеціальним одягом. 

 Проведено лабораторні дослідження умов праці з визначенням 
шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового 
процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної 
класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 
виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою 
визначення категорій працівників, які підлягають періодичним медичним 
оглядам у 2020 році. 

Перевірено стан роботи в Управлінні з питань пожежної безпеки в усіх 
адмінбудинках та затверджено Заходи по її посиленню. 

Протягом 2019 року Управлінням спільною власністю Закарпатської 
обласної ради опрацьовано 1240 вхідних документів від органів державної 
влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організації і, 
відповідно, надіслано 2740 вихідних документів, пов’язаних із виконанням 
делегованих повноважень у сфері управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

За звітний період до Управління надійшло 9 запитів на публічну 
інформацію, на які своєчасно, у повному обсязі надано вичерпні та 
аргументовані відповіді. 
          З метою регулювання соціально-економічних і трудових відносин, 
посилення соціального захисту працівників Управління спільною власністю 
Закарпатської обласної ради в грудні 2019 року на загальних зборах  трудового 
колективу було заслухано звіт адміністрації Управління про виконання 
Колективного договору між роботодавцем та працівниками. Протягом року 
забезпечено виконання практично всіх Положень Колективного договору, 
реалізовано всі заходи матеріального стимулювання праці найманих 
працівників, які не суперечать чинному законодавству України. Одноголосним 
рішенням колективу роботу адміністрації визнано задовільною.   

Управлінням спільною власністю Закарпатської обласної ради у 2019 році 
підготовлено 66 проектів рішень Закарпатської обласної ради, які були 
обговорені на засіданнях Наглядової ради та, після їх схвалення Наглядовою 
радою, направлені для розгляду Закарпатською обласною радою. 
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У звітному періоді Управлінням спільною власністю Закарпатської 
обласної ради прийнято участь у розгляді дев’яти судових справ, окремі з них 
вже розглянуті судами апеляційної та касаційної інстанцій, в тому числі: 
чотири справи, пов’язані з трудовими відносинами за позовами колишніх 
працівників Комунального підприємства «Будинкоуправління адмінбудівель 
Закарпатської обласної ради» про поновлення на роботі та стягнення заробітку; 

одна справа, пов’язана з адміністративно-публічними спорами, в якій 

оскаржувалися окремі рішення Закарпатської обласної ради; одна господарська 
справа, в якій Управління спільною власністю Закарпатської обласної ради 

виступало третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета 
спору на стороні відповідачів  та п’ять господарських справ за позовами 
Управління спільною власністю Закарпатської обласної ради, пов’язаними із 
орендними відносинами (додаток 4) . 

На початку 2019 року Управлінням спільною власністю Закарпатської 
обласної ради замовлено вчинення виконавчого напису нотаріуса щодо 
стягнення з ТОВ «Енергоінвест Ужгород» заборгованості по орендній платі в 
сумі 754 362,05 гривень та направлено його для забезпечення примусового 
виконання до органів Державної виконавчої служби України. 

В серпні 2019 року замовлено вчинення виконавчого напису нотаріуса 
щодо стягнення з МПП «Гражда» заборгованості по орендній платі в сумі               
97 360,77 гривень та направлено його для забезпечення примусового 
виконання. Станом на 31 грудня 2019 року в примусовому порядку 
заборгованість стягнуто в повному обсязі. 

Системно ведеться претензійно-попереджувальна робота з орендарями в 
частині неповноти або несвоєчасності здійснення ними сплати оренди та 
відшкодування вартості комунальних послуг. При загальній сумі 
заборгованості орендарів станом на 01.01.2020 в сумі близько 1,4 мільйони 
гривень, та за виключенням боргу ТОВ «Енергоінвест Ужгород» в розмірі 
понад 750 тисяч гривень, який складає 54% від загальної суми заборгованості, 
Управлінням спільною власністю Закарпатської обласної в період з 01.01.2019 

по 31.12.2019 орендарям направлено майже 40 претензій-попереджень щодо 
невиконання умов договорів та виникнення заборгованості на загальну суму 
майже 1,9 млн. гривень. 

При цьому з 22 орендарів, яким було направлені претензії, станом на 
31.12.2019 у 8 орендарів борг погашено повністю на суму майже 400 тис. 
гривень. Щодо 2 орендарів вчинено виконавчий напис нотаріуса на загальну 
суму 850тис. гривень, 100тис. гривень з яких уже стягнуто. Щодо 4 орендарів 
подано позовні заяви до суду та винесено рішення про задоволення позовних 
вимог на суму майже 250 тис. гривень, в тому числі штрафних санкцій - майже 
30 тис. гривень. 

Крім того, на різних стадіях підготовки знаходяться позовні заяви щодо 5 
орендарів, в яких станом на 31.12.2019 загальний борг складає майже 300 тис. 
гривень. 

За 2019 рік відділом документально-правового та організаційно-

технічного забезпечення здійсненно юридичний супровід укладення 117 
короткострокових трьохсторонніх договорів оренди концертних залів, 
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укладених між Управлінням спільною власністю Закарпатської обласної ради, 

як орендодавцем, балансоутримувачами орендованого майна та 
підприємствами, установами та організаціями, як орендарями, оскільки площа 
цих залів перевищує 200 кв.м. – максимальний розмір площі, яку комунальні 
обласні заклади, як балансоутримувачі нерухомого майна, можуть здавати в 
оренду самостійно а саме: 

- 52 договори щодо оренди приміщень, які знаходяться на балансі 
Закарпатської обласної філармонії; 

- 7 договорів щодо оренди приміщень, які знаходяться на балансі 
Закарпатського академічного обласного театру ляльок; 

- 51 договір щодо оренди приміщень, які знаходяться на балансі 
Закарпатського обласного державного українського музично-

драматичного театру; 

- 7 договорів щодо оренди приміщень, які знаходяться на балансі 
Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості 
«ПАДІЮН». 

 

За звітній період здійснено юридичний супровід укладення 255 

господарський договорів, які стосуються фінансово-господарської діяльності. 
При цьому 71 з них підготовлено безпосередньо відділом документально-

правового та організаційно-технічного забезпечення, а саме: 
- 17 договорів щодо надання послуг; 
- 10 договорів підряду; 
- 10 договорів про виконання робіт; 
- 34 договори купівлі-продажу. 
У складі Управління спільною власністю Закарпатської обласної ради 

створено такі допоміжні колегіальні органи як тендерний комітет (голова – 

перший заступник начальника управління Мішко Є.Є.), конкурсна комісія з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності  (голова - перший заступник начальника 
управління Мішко Є.Є.), інвентаризаційна комісія з інвентаризації нерухомого 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 
області (голова – заступник начальника управління Гівчак М.П.), комісія з 
питань обстеження об’єктів орендованого нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області (голова – 

заступник начальника управління Гівчак М.П.). Організоване комісійне 
приймання – передача нерухомого майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. 

У 2019 році налагоджено роботу щодо визначення, оприлюднення та 
регулярного поновлення наявних даних у формі відкритих даних, які 
підлягають оприлюдненню. 

 

ІІІ. Діяльність із вирішення адміністративно-управлінських  
питань у сфері спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області 
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Щодо державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого 
майна. 

 

На підставі отриманих від виконавчого апарату Закарпатської обласної 
ради правовстановлюючих документів на нерухоме майно було забезпечено 
державну реєстрацію за Закарпатською обласною радою права комунальної 
власності області на такі об’єкти: 

1) будівля адмінуправління літ.Ж за адресою: Закарпатська область, 
м.Ужгород, вул.Руська, будинок 13; 

2) будівлі та споруди загальною площею 8553,0 кв.м. за адресою: 
Закарпатська область, м.Ужгород, наб. Студентська, буд. 8, 
балансоутримувач - Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької 
творчості; 

3) будівля літ.А спортивного комплексу «Спартак» загальною площею 
442,2 кв.м. за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, 
вул.Підградська, будинок 33, балансоутримувач - Спеціалізована 
дитячо-юнацька школа олімпійського резерву; 

4) ІV поверх адмінбудинку літ.А, за адресою: Закарпатська область, 
м.Ужгород, вулиця Минайська (Героїв Сталінграда), будинок 16, 
балансоутримувач – Управління держпраці у Закарпатській області; 

5) комплекс (поліклініка А площею 5271,40 кв.м., поліклініка Б площею 
726,80 кв.м., огорожа №1, замощення І) за адресою: Закарпатська 
область, м.Мукачеве, вул.І.Франка,будинок 41; 

6) комплекс за адресою: Закарпатська область, м. Берегово, вулиця 
Флоріана (Проектна), 1, балансоутримувач - Управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області; 

7) комплекс будівель СДПЧ–10 м. Хуст за адресою: м. Хуст, вул. 
Борканюка, буд. 13, балансоутримувач - Управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області; 

8) вбудовані приміщення обласної бібліотеки для дітей, літ.А за адресою: 
Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Волошина, 20; 

9) вбудовані приміщення КВНЗ «Ужгородський музичний коледж 
ім.Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради за адресою: місто Ужгород, 
вулиця Волошина, 13; 

10) будівля Закарпатської обласної бібліотеки за адресою: місто Ужгород, 
проспект Свободи, 16, яка не була внесена до відомостей державного 
реєстру речових прав; 

11) Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у 
Закарпатській області за адресою: м. Перечин, вул. Червоноармійська, 
71, балансоутримувач - Управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Закарпатській області; 
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12) будівля за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська (Тульська) 2, 
балансоутримувач – Комунальна установа «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради; 

13) обласний державний архів за адресою: Закарпатська область, 
м.Ужгород, вул. Минайська (Героїв Сталінграда), будинок 14; 

14) майновий комплекс пожежного депо за адресою: м.Іршава, вул.Гагаріна, 
53, балансоутримувач - Управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Закарпатській області; 

15) цілісний майновий комплекс Закарпатського виробничого комбінату 
всеукраїнської музичної спілки за адресою: м. Ужгород, вул. 
Стрільнична, 34/46; 

16) комплекс будівель туберкульозного відділення за адресою: Закарпатська 
область, Свалявський р-н, м. Свалява, вул. Визволення, 184; 

17) комплекс будівель за адресою: Ужгородський район, с.Оноківці, вул. 
Головна (Леніна), 55, баланосутримувач – ГУНП в Закарпатській 
області; 

18) комплекс будівель за адресою: м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80. 
Крім того, відділом спільної комунальної власності готуються документи 

для подання заяв на проведення первинної державної реєстрації права 
комунальної власності і внесення відомостей до Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно.    

У процесі впорядкування відомостей про нерухоме майно, яке належить 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, від КП 
«Архітектуно-планувальне бюро» Ужгородської міської ради, архівів БТІ 
окремих територіальних громад, на території яких знаходиться нерухоме 
майно, витребовуються документи - копії рішень місцевих рад, довідки-

характеристики на будівлі і приміщення, які необхідні для внесення до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно сіл, селищ, міст 
Закарпатської області (комунальної власності області), виготовляються нові і, 
по можливості, актуалізуються існуючі технічні паспорти на нерухоме майно. 

Окрім впорядкування наявної та відновлення втраченої інформації щодо 
будівель та споруд, які належать до спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області (а це станом на 01.01.2020 - 185 об’єктів нерухомого 
майна) проводиться відповідна робота із оформлення у встановленому 
законодавством порядку прав на земельні ділянки під цими будівлями та 
спорудами. 

Розпочато роботу щодо приведення у відповідність документів права 
власності не нерухоме майно по об’єктах нерухомого майна, право власності по 
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яких у свідоцтвах визначено як державне або комунальне інших територіальних 
громад, що суперечить рішенням Закарпатської обласної ради (додаток 5). 

  

Щодо впорядкування земельних ділянок, які знаходяться в користуванні 
або власності територіальних громад, на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна Закарпатської обласної ради. 

Управлінням проводиться підготовка до реєстрації права спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та постійного 
користування на земельні ділянки для обслуговування будівель та споруд, що 
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
(комунальної  власності  області) шляхом збору та перевірки відомостей про 
правовий статус цих земель, наявність земельно-технічної документації, 
кадастрових номерів, тощо (додаток 5). 

З огляду на те, що перелік земельних ділянок, на яких розташовані 
будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної власності області), 
право власності на які підлягає оформленню, черговість та строки оформлення 
права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
(комунальної власності області) Управлінню надано не було, не має змоги 
виконати рішення в повному об’ємі та у визначені строки.  

Однак, з метою проведення підготовки до реєстрації права власності на 
земельні ділянки для обслуговування будівель та споруд, що належать до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної  
власності  області), а також послідуючої передачі цих земельних ділянок із 
власності інших територіальних громад у власність територіальних громад 
Закарпатської обласної ради, проведено відповідну підготовчу роботу, 
впорядковано документацію для прийняття рішень по наступних земельних 
ділянках: 

1. Державний акт на право постійного користування землею серії І – ЗК № 
001712 від 23.02.2000, виданий Берегівській обласній психіатричній лікарні. 
Адреса земельної ділянки: Берегівський район, село Яноші, площа- 37.10 га. 

2. Державний акт серії І-ЗК № 001108 від 12.12.1995, виданий 
Спеціалізованому ремонтно-будівельному управлінню. Адреса: м. Ужгород, 
вул. Гвардійська , 15 та Франка 58, площа -  0,46 га. 

3. Державний акт серії ЯЯ № 098900 від 01.04.2011 року виданий ГУ праці та 
соціального захисту населення Закарпатської ОДА. Адреса земельної 
ділянки: м. Ужгород, вул. Тургенєва, 8, площа-  0,3517 га. 
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4. Державний акт серії ЯЯ № 098388 від 30.03.2006, виданий Закарпатському 
обласному центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Адреса 
земельної ділянки: м. Ужгород, вул. Будителів, 1,площа-  0,2440 га. 

5. Державний акт серії ЯЯ № 091308 від 16.12.2004, виданий Ужгородській 
спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІІ ступенів Закарпатської 
обласної ради. Адреса земельної ділянки: м. Ужгород, вул. Щедріна, 34, 

площа 2,9 га. 
6. Державний акт серії ЯЯ № 091362 від 17.06.2005, виданий Закарпатській 

обласній стоматологічній поліклініці. Адреса: м. Ужгород, наб. 
Незалежності, 8, площа - 0,2076 га. 

7. Державний акт серії ЯЯ № 104198 від 30.07.2010, виданий Закарпатському 
центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді. Адреса: 

м. Ужгород, вул. Висока, 8, площа - 0,2148 га. 
8. Державний акт серії ЯЯ № 098395 від 03.04.2006, виданий Часлівецькій 

загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради. 
Адреса земельної ділянки: Ужгородський район, с. Часлівці, вул. 
Сентмігалі, 74,  площа - 7,1463 га.  

9. Державний акт серії ЯЯ № 091283 від 10.11.2004, виданий Чертезькій 
спеціальній загальноосвітній школі-інтернат I – II ступенів Закарпатської 
обласної ради. Адреса земельної ділянки: Ужгородський район, с. Чертеж, 
вул. Миру, 1, площа - 2,9591 га. 

10. Державний акт серії ЯЯ № 091299 від 01.06.2005, виданий Домбоківській 
допоміжній школі-інтернат для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 
піклування батьків. Адреса: Мукачівський район, с. Домбоки, вул. 
Макаренка,7, площа - 1,3502 га. 

11. Державний акт серії ЯЯ № 091340 від 30.08.2005, виданий Обласному 
будинку дитини м. Свалява. Адреса: м. Свалява, вул. Б.Хмельницького,1, 

площа - 2,7427 га. 
12. Державний акт серії ЯЯ № 098473 від 28.11.2006, виданий Іршавському РВ 

ГУ МНС України в Закарпатській області. Адреса: Іршавський район, м. 
Іршава, 53, площа - 0,6406 га.  

13. Державний акт серії ЯЯ № 097984 від 10.06 2008, виданий Іршавському 
районному відділу Головного управління МНС України в Закарпатські 
області. Адреса земельної ділянки: Іршавський район, с. Довге, вул. Нижня 
Набережна, 22, площа - 0,6246 га. 

14. Державний акт серії ЯЯ № 091300 від 07.10.2004, виданий 
Виноградівському санаторно дошкільному навчальному закладу /дитячого 
будинку/ інтернатного типу для дітей дошкільного та шкільного віку. 
Адреса земельної ділянки: Виноградівський район, м. Виноградів, вул. 
Персикова, площа - 2,5929 га. 

15. Державний акт серії ЯЯ № 104182 від 08.02.2010, виданий Мукачівському 
ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Адреса земельної 
ділянки: м. Мукачево вул. Духновича, 17,19, площа - 0,3633 га. 
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16. Державний акт серії ЯЯ № 091335 від 07.02.2005, виданий Чинадіївському 
дошкільному навчальному закладу (дитячий будинок) інтернатного типу 
для дітей дошкільного та шкільного віку. Адреса земельної ділянки: 
Мукачівський район, урочище Карпати, площа - 2,0886 га. 

17. Державний акт серії ЯЯ №109845 від 06.12.2011, виданий Чинадіївському 
дошкільному навчальному закладу (дитячий будинок) інтернатного типу 
для дітей дошкільного та шкільного віку. Адреса земельної ділянки: 
Мукачівський район, смт. Чинадієво, вул. Санаторна, 75 а, площа - 0,0452 

га.  
18. Державний акт серії ЯЯ № 091334 від 01.03.2005, виданий Чинадіївському 

дошкільному навчальному закладу (дитячий будинок) інтернатного типу 
для дітей дошкільного та шкільного віку. Адреса земельної ділянки: 
Мукачівський район, смт. Чинадієво, вул. Санаторна, 75 а, площа - 1, 3912 

га.  
19. Державний акт серії І – ЗК 002165 від 17.03.2003, виданий Мукачівському 

психоневрологічному інтернату № 1. Адреса земельної ділянки: м. 
Мукачево, вул. Індистріальна, 37а, площа - 2,2060 га. 

20. Державний акт серії І – ЗК № 001300 від 28.12.1996, виданий Перечинській 
загальноосвітній школі-інтернат  I – II ступенів для дітей та сиріт 
Закарпатської обласної ради. Адреса земельної ділянки: смт. Перечин, вул. 
Ломоносова, 1. площа - 6,28 га. 

21. Державний акт серії І – ЗК № 000386 від 23.06.1995, виданий Обласній 
психіатричній лікарні. Адреса земельної ділянки: Хустський район, с. 
Вільшани, 225, площа - 9,7 га. 

22. Державний акт серії І –ЗК № 002163 від 18.02.2003, виданий 
Закарпатському базовому державному медичному коледжу. Адреса 
земельної ділянки: м. Хуст, вул. Львівська,143, площа - 2,3131 га. 

23. Державний акт серії І – ЗК № 001759 від 26.01.1998, виданий Хустській 
спец-школі – інтернат для дітей зі зниженим слухом. Адреса земельної 
ділянки: м. Хуст, вул.24 Жовтня (Карпатської Січі) 48, площа - 0,61 га. 

24. Державний акт серії І –ЗК № 001350 від 30.10.1995, виданий Професійній 
пожежній частині № 15. Адреса земельної ділянки: смт. Перечин (Зарічево), 

вул. Червоноармійка, 72, площа - 0,28 га. 
25. Державний акт на земельну ділянку на право постійного користування І-ЗК 

№000465 від 15.09.1998, виданий Закарпатському обласному клінічному 
онкологічному диспансеру. Адреса земельної ділянки: м. Ужгород, вул. 
Бродлаковича, 2, площа - 3, 850 га. 

26. Державний акт серії І-ЗК № 002323 від 12.03.2002, виданий Закарпатській 
обласній універсальній науковій бібліотеці. Адреса земельної ділянки: м. 
Ужгород, пр. Свободи, 16, площа - 0,88 га. 

27. Державний акт на землю на право постійного користування І-ЗК №001915 
26.05.1999, виданий Ужгородському обласному наркологічному 



20 

 

диспансеру. Адреса земельної ділянки: м. Ужгород, вул. Паризької Комуни, 
4а, площа - 0,412 га. 

28. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою І-
ЗК№001231 від 05.08.2002, виданий Центру медико-соціальної реабілітації 
неповнолітніх. Адреса земельної ділянки: Берегівський район, селище 
Батьово, вул. Кошути, 146, площа - 9, 389 га. 

29. Державний акт серії І – ЗК № 001460 від 26.05.1998, виданий 
Закарпатському обласному протитуберкульозному диспансеру. Адреса 
земельної ділянки: м. Ужгород, вул. Нахімова, 4, площа- 4,215 га. 

30. Державний акт серії І - ЗК № 002156 від 22.05.2003, виданий 
Перехрестянській допоміжній загальноосвітній школі – інтернату І –ІІ 
ступенів. Адреса земельної ділянки: Виноградівський район, с. Перехрестя, 
1, площа - 17, 1819 га. 

31. Державний акт серії ІІ – ЗК № 001323 від 14.07.1997, виданий Медучилищу 
(Міжгірський медичний  коледж). Адреса земельної ділянки: смт. Міжгір'я, 
вул. Шевченка, 82, площа - 0, 722 га. 

32. Державний акт на право постійного користування на землю ІІ-ЗК №001048 
від 11.06.2001, виданий спеціалізованій загально-освітній школі – інтернату 
для сліпих і слабозорих дітей І – ІІ ступенів. Адреса земельної ділянки: м. 
Мукачево, вул. Дмитрова, 4, площа - 2,6853 га. 

33. Державний акт Б № 089393 від 1981 року, виданий Виноградівському 

геріатричному пансіонату. Адреса: Закарпатська обл., Виноградівський р-н., 

м. Виноградів, вулиця Персикова, будинок 49. 
34. Державний акт від 28.04.1958, виданий Тур'я – Реметівському будинку 

інвалідів, площа - 43,7 га. 

Щодо виконання рішень Закарпатської обласної ради «Про 
балансоутримувачів нерухомого майна». 

 

Проводиться робота з бюджетними установами і комунальними 
закладами області про необхідність надання всіх правовстановлюючих, 
будівельно-технічних та інших документів на нерухоме майно, документів, що 
підтверджують право власності/право користування нерухомим майном, 
земельними ділянками.  

З метою забезпечення виконання рішень Закарпатської обласної ради 
щодо вилучення з оперативного управління постійно проводиться робота з 
установами і закладами області, які зазначені у додатках до цих рішень як 
балансоутримувачі окремого нерухомого майна комунальної власності області, 
про необхідність надання їхніх представників, з метою включення їх до складу 
відповідних комісій з огляду та приймання-передачі нерухомого майна. 

Протягом другого півріччя 2019 року комісією Управління було 
здійснено обстеження 42 (сорок двох) об’єктів  нерухомого майна, що 
перебуває в оперативному управлінні або господарському віданні та 31 
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(тридцяти однієї) установи. Спільно із їх представниками, що були делеговані 
як члени комісії (за згодою), за результатами обстеження цих об’єктів 
нерухомого майна на предмет їх технічного стану, цільового використання і 
належного оформлення права спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Закарпатської області, було підготовлено та передано на 
підписання відповідні акти огляду майна а також акти з приймання-передачі 
нерухомого майна з їх балансу на баланс Управління спільною власністю 
Закарпатської обласної ради.  

 

Щодо обстеження нерухомого майна спільної власності територіальних 
громад  сіл, селищ, міст області (комунальної  власності  області). 

 

Систематично працівниками Управління проводяться планові обстеження 
майна на предмет його цільового використання, технічного стану та збереження 
(додаток 6).  

Протягом року з метою передачі у спільну власність територіальних 
громад Закарпатської області цілісних майнових комплексів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, визначених розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 №750-р, проведено обстеження 
майна наступних закладів професійної (професійно-технічної) освіти:  

- Державного навчального закладу «Ужгородський центр професійно-

технічної освіти» (код згідно з ЄДРПОУ 02543779), 
- Тячівського професійного ліцею Закарпатської області (код згідно з 

ЄДРПОУ 02543762),  
- Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла 
Данканича» (код згідно з ЄДРПОУ 02543650),  

- Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технологій 
харчування (код згідно з ЄДРПОУ 01566548),  

- Берегівського професійного ліцею сфери послуг (код згідно з ЄДРПОУ 
25445170); 

- Свалявського професійного будівельного ліцею (код згідно з ЄДРПОУ 
02543727). 

За результатами обстежень було складено відповідні акти, які передані на 
погодження та підписання передаючій стороні – Міністерству освіти України. 

 

Щодо підготовки проектів рішень сесій Закарпатської обласної ради 
та їх реалізацію. 

  

  Постійно ведеться  контроль за виконанням та супроводження рішень 
сесій обласної ради, де таку функцію покладено на Управління спільною 
власністю, а саме: витребування від балансоутримувачів звітів про виконання 
рішення та їх систематизація (додаток 7). 
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  Готуються проекти рішень до розгляду на сесії обласної ради щодо 
надання згоди на списання рухомого майна з балансів комунальних установ 
Закарпатської обласної ради, прийняття у власність та вилучення із власності 
територіальних громад, передачу в оперативне управління майна 
територіальних громад. Зокрема, підготовлено проект рішення «Про 
затвердження переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації». 

Після прийняття рішення Закарпатською обласною радою проводилась 
передбачена Законом України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» підготовча робота по проведенню аукціону.  

Результатом проробленої роботи станом на сьогоднішній день є 
оголошений аукціон з продажу 3-х об’єктів спільної комунальної власності 
територіальних громад сіл, селищ міст Закарпатської області (малої 
приватизації), метою якого є наповнення бюджету області. 

Здійснюється розгляд заяв балансоутримувачів щодо списання 
нерухомого та рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області на підставі відповідних погоджень, за умови відповідності 
документів вимогам чинного законодавства, і підготовка проектів рішень 
Закарпатської обласної ради на списання. Також здійснюється контроль за 
виконанням низки організаційно-правових заходів, пов’язаних із списанням 
майна відповідно до рішень Закарпатської обласної ради, де передбачена 
виконання цієї функції Управлінням (додаток 8). 

 Працівниками Управління здійснюється розгляд заяв 
балансоутримувачів нерухомого майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області щодо надання їм дозволів на проведення 
ремонтів, надання на їх підставі відповідних погоджень за умови відповідності 
документів вимогам чинного законодавства. 

  Узагальнюється інформація щодо об’єктів права власності, на які 
відсутні або застарілі технічні паспорти та свідоцтва про право власності і 
первинна реєстрація. Проведена відповідна робота, яка буде реалізована по мірі 
виготовлення усіх необхідних для реєстрації документів.  

 

ІV. Діяльність у сфері орендних відносин 

  

У звітному періоді Управлінням спільною власністю Закарпатської 
обласної ради нараховано орендної плати на загальну суму 6 941 475,47 

гривень. Фактично отримано надходжень орендної плати 6 829 126,28 

гривень, в тому числі від орендної плати щодо прямих договорів оренди - у 
розмірі 6 809 238,74 гривень та інші надходження (погашення 
заборгованості за попередні періоди щодо вже недіючих договорів оренди) - 
у розмірі 19 887,54 гривень. 

Із 6 829 126,28 гривень: 

- 1 089 256,00 гривень – ПДВ, сплачене в дохід місцевого бюджету; 
- 1 140 124,86 гривень – кошти, витрачені на утримання нерухомого майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
протягом 2019 року. 
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- 4 599 745,42 гривень – кошти, сплачені Управлінням спільною власністю  
Закарпатської обласної ради до обласного бюджету. 
           Розглядаючи окремим питанням перерахування до обласного бюджету 
частини коштів, отриманих від оренди, до обласного бюджету за 2019 рік, 
окрім перерахувань УСВ ЗОР, відповідно до вищезазначеного, у сумі 
4 599 745,42 гривень (83%), здійснювались перерахування іншими установами 
та організаціями у сумі 926 734,31гривні (17%), тобто загальна сума, 

перерахована до обласного бюджету, становить – 5 526 479,73 гривні. 

Загальна заборгованість по орендній платі перед Управлінням спільною 
власністю Закарпатської обласної ради станом на 31.12.2019 складає 
1 379480,34 гривень, з неї 429 573, 27 гривень (31%) - це заборгованість, що 
передана відповідно до Акта приймання – передачі документації, що стосується 
управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Закарпатської області від 04.07.2018 (надалі–Акт), а в розрізі орендарів це: 
ФОП Корда В.І., ТОВ «Енергоінвест Ужгород», ФОП Токач Ю.Е., ФОП Івась 
М.В., ФОП Мацола Л.І.. 

 Ведеться робота щодо уточнення наявних сум боргу. Так борг ФОП 
Бутакової О.Г. згідно Акта становив 16 328,10 грн, але, відповідно до 
запитуваних Управлінням спільною власністю Закарпатської обласної ради від 
Закарпатської обласної ради додаткових документів (лист Закарпатської 
обласної ради №309/01-11 від 01.04.2019 та копії виписок ГУ ДКСУ щодо 
надходження коштів на рахунок обласної ради) ця сума склала  8755,29грн, яка 

погашена повністю у 2019 році та повністю перераховано  Управлінням до 
обласного бюджету.  

Із усієї заборгованості 1 379 480,34грн, 75%, а саме 1 036 727,35 грн 
становить заборгованість у розрізі орендарів: 

-ФОП Корда В.І. - 93 543,96грн. – 6%, 

-ТОВ «Енергоінвест Ужгород» - 818 625,46 грн – 59%, 

ФОП Токач Ю.Е. – 11 004,36грн 1% 

ФОП Івась М.В.- 92 047,76грн – 7% 

ФОП Мацола Л.І. – 21505,81грн – 2%. 

З метою більш повного та об’єктивного аналізу договори оренди 
нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Закарпатської області, які протягом 2018 року перейшли до Управління 
спільною власністю Закарпатської обласної ради, як орендодавця комунального 
майна області, умовно поділяються на дві категорії: 

- договори оренди вбудованих приміщень п’яти адміністративних будівель, 
в місті Ужгороді(площа Народна, 4; площа Ш.Петефі, 14; вулиця Гойди, 
8, вулиця Загорська, 2, вулиця Орлина, 1), які перебували на балансі 
Комунального підприємства «Будинкоуправління адмінбудівель 
Закарпатської обласної ради» і перейшли до Управління спільною 
власністю Закарпатської обласної ради, як правонаступника, після 
28.03.2018; 

- договори оренди іншого нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, як в місті Ужгороді, так і 
інших адміністративно-територіальних одиницях області, які були 
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отримані Управлінням спільною власністю Закарпатської обласної ради в 
порядку правонаступництва від виконавчого апарату Закарпатської 
обласної ради 04.07.2018. 

           Cтаном на 31.12.2019 загальна площа п’яти адмінбудівель в місті 
Ужгороді, які були взяті на баланс Управління спільною власністю 
Закарпатської обласної ради після припинення Комунального підприємства 
«Будинкоуправління адмінбудівель Закарпатської обласної ради», становить 
29 165,40 кв.м. з яких: 

- 14 223,10кв.м. – площа приміщень загального користування (сходові  
клітини, коридори, зали тощо); 

- 14 942,3кв.м. – площа службових приміщень, в тому числі приміщення,  
якими користується Управління спільною власністю Закарпатської обласної 
ради – 364,8кв.м. та приміщення, які займає Закарпатська обласна рада, як 
власник майна, – 843,6кв.м. 

Із 14 942,3кв.м. площі службових приміщень в цих п’яти 
адміністративних будівлях (площа Народна, 4; площа Ш.Петефі, 14; вулиця 
Гойди, 8,  вулиця Загорська, 2, вулиця Орлина, 1): 

- 12384,26кв.м. (83%) –  орендуються органами державної влади та іншими  

бюджетними установами за 1 гривню на рік (58 договорів оренди), 
- 1208,4 кв.м. (8%) - приміщення, якими користується Управління  

спільною власністю Закарпатської обласної ради (364,8кв.м.) та приміщення, 
які займає Закарпатська обласна рада, як власник майна (843,6 кв.м.); 

- 1 349,64кв.м.(9%) – передані в оренду суб’єктам господарювання за  
комерційною орендною платою (35 договорів оренди). 

При цьому середня оціночна вартість за 1 кв.м. приміщень у зазначених 
будівлях, що передані в комерційну оренду, відповідно до виготовлених 
суб’єктами оціночної діяльності нових звітів про оцінку майна ц 2019 році у 
порівнянні з 2018-им роком зросла майже на 54%. Проведена робота із 
переоцінки нерухомого майна дозволила збільшити орендні надходження за 
відповідними договорами оренди, укладеними з Асоціацію фермерів та 
приватних землевласників Закарпатської області, ФОП Іроденко М.Л., ФОП 
Мельничук С.М., ФОП Кузьмик В.В., ДП «Сетам», ТОВ «Моя земля», 
ОДЮСШ «Спартак» з ігрових видів спорту, ФОП Качур М.В., ФОП Попович 
М.В., КП «Архітектура», ТПК «Ергоком», ФОП Прокопенко-Шолтес С.В. 

Середньомісячний розмір нарахованої орендної плати за договорами 
оренди вбудованих приміщень адміністративних будівель на площі Народна, 4; 
площі Ш.Петефі, 14; вулиці Гойди, 8, вулиці Загорська, 2, вулиця Орлина, 1, за 
2018 рік становив близько 169 тисяч гривень, а за 2019 рік - 179 тисяч гривень, 
тобто зріс на 6%. 

Із усіх надходжень Управління від прямої оренди за 2019 рік сумою 6 809 

238,74 гривень, сума надходжень від оренди по п’яти будівлях становить 2 228 

953,00 гривень, а це 33% від усіх надходжень УСВ ЗОР щодо прямої оренди. 

З усіх надходжень від оренди по даних будівлях, а саме 2 228 953,00 

гривень, забезпечується надходжень в розрізі по п’яти будівлях: 

-по площі Народній,4 – 27% від усіх надходжень по п’яти будівлях та 9% 
від усіх надходжень щодо прямих договорів оренди,  
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-по вулиці Загорській,2 – 3% від усіх надходжень по п’яти будівлях та 1% 

від усіх надходжень щодо прямих договорів оренди,  
-по вул.Орлиній,1 – 7% від усіх надходжень по п’яти будівлях та 2% від 

усіх надходжень щодо прямих договорів оренди,  
-по вул.Гойди,8 – 27% від усіх надходжень по п’яти будівлях та 10% від 

усіх надходжень щодо прямих договорів оренди, 
- по площі Ш.Петефі,14 – 36% від усіх надходжень по п’яти будівлях та 

11% від усіх надходжень щодо прямих договорів оренди. 
Заборгованість станом на 31.12.2019 за цими договорами оренди 

становить 220 401,33 гривень, тобто 10% від надходжень за цими договорами, і 
16 % від загальної суми заборгованості. 

Щодо прямих договорів оренди, які укладались органами, 
уповноваженими управляти майном (Управлінням з питань майна комунальної 
власності обласної державної адміністрації, відділом управління комунальним 
майном виконавчого апарату Закарпатської обласної ради, Управлінням з 
питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної 
власності виконавчого апарату Закарпатської обласної ради) у період до 
01.07.2018, то всього в липні 2018 року Управління спільною власністю 
Закарпатської обласної ради отримало 66 договорів оренди, із яких: 

-  25 договорів (38%) укладені в період із 2010 року по 2014 рік  
Управлінням з питань майна комунальної власності Закарпатської обласної 
державної адміністрації на строк від 2 років 11 місяців до 20 років; 

- 16 договорів (24 %) укладені в період із 2014 року по 2016 рік відділом  
управління комунальним майном викав чого апарату Закарпатської обласної 
ради на строк  від 1 року до 10 років, в тому числі 4 договори оренди з 
органами державної влади та бюджетними установами із орендною платою в 
розмірі 1 гривня на рік; 

- 25 договорів (38%) укладені  у період  із 2016 року  по  червень 2018 року  
Управлінням з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату Закарпатської обласної ради на строк  
від 2 років 11 місяців до 49 років, в тому числі  6 договорів оренди з органами 
державної влади та бюджетними установами із орендною платою в розмірі 1 
гривня на рік. 

Загальна площа будівель, споруд та приміщень, які були передані в 
оренду за цими договорами оренди становить 7 456,43кв.м., із них – 

2208,43кв.м., а це близько 30% площі, було передано в оренду органам 
державної влади та іншим бюджетним установам за 1 гривню на рік, а решта – 

5248,0кв.м., тобто більше ніж 70% площі, передано в оренду суб’єктам 
господарювання за комерційними ставками орендної плати. 

Також слід зауважити, що із отриманих від Закарпатської обласної ради в 
липні 2018 року в порядку правонаступництва, 66 договорів оренди станом на 
31.12.2019 продовжує бути чинним 49 договорів, з них 8 – за 1 гривню та 41- 

комерційних договорів оренди. У 11 із 41 договору за комерційними орендними 
ставками протягом звітного періоду Управлінням було забезпечено внесення 
змін в частині, що стосується орендних ставок та розміру орендної плати. 
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Також, слід відмітити, що до договору оренди із ТОВ «І Контракт» 
(м.Ужгород, вул.Минайська, 38/80) було укладено 2 додаткові угоди щодо 
внесення змін у частині орендних ставок та мети договору. Одночасно, 

сторонами було погоджено зобов’язання орендаря в 3 дні від підписання 
додаткової угоди сплатити доплату за період з 26.06.2018 по 30.06.2019 у сумі -
66 803,63грн із розрахунку відповідних погоджених змін. 

В результаті внесених змін до вищезазначених договорів оренди, 
враховуючи одноразову доплату за період з 26.06.2018 по 30.06.2019 по 
додатковій угоді з ТОВ «І Контракт» від 26.07.2019, збільшення надходжень від 
орендної плати відбулось на 43% у порівнянні місячної суми орендної плати 
без змін за місяць, в якому були внесені зміни, із сумою місячної орендної 
плати зі змінами за місяць, в якому були внесені зміни, враховуючи одноразову 
доплату за період з 26.06.2018 по 30.06.2019, що сплачена у липні 2019року.  

Одночасно, протягом 2019 року Управлінням спільною власністю 
Закарпатської обласної ради проводилась робота щодо 4-ох договорів оренди, у 
яких визначена мета, як – «інше використання», а саме велись перемовини, 
проводились обстеження орендованого майна та листування із ФОП Газа В.Й., 
ТОВ «Карговоз», ТОВ «Цитадель-БВВ», ТОВ «І Контракт». 

Відповідно до проведеної роботи отримано гарантійний лист від ТОВ 
«Цитадель-БВВ» щодо зобов’язання внести відповідні зміни до кінця січня 
2020 року, ТОВ «Карговоз» направлено для розгляду проект додаткової угоди 
до договору оренди із необхідними розрахунками та визначенням відповідного 
цільового призначення. Договір із ТОВ «І Контракт» приведено у відповідність 
до чинного законодавства, а саме в частині цільового використання.  

Разом з тим, 22 інші договори оренди, укладені Управлінням спільною 
власністю Закарпатської обласної ради, в т.ч. 1 договір від 06.10.2011 між 
Управлінням з питань майна комунальної власності обласної державної 
адміністрації та Прокуратурою Закарпатської області, дублікат якого отримано 
від нотаріуса, оскільки згідно Акта даний договір передано не було. 

Із вищезазначених 22 договорів оренди на загальну площу 14 803,96кв.м: 

-11 - орендуються органами державної влади та іншими бюджетними 
установами за 1 гривню на рік, орендована площа становить 14089,98кв.м. 
(95%), 

-11 - передані в оренду суб’єктам господарювання за комерційною 
орендною платою, орендована площа становить 713,98кв.м. (5%). 

При цьому, середня оціночна вартість за 1 кв.м. приміщень у 
вищезазначених будівлях, а саме із переданих Управлінню спільною власністю 
Закарпатської обласної ради та інших 22 договорів, що передані в комерційну 
оренду, відповідно до виготовлених суб’єктами оціночної діяльності нових 
звітів про оцінку майна у порівнянні 2018 - 2019 років зросла майже на 174%. 
Проведена робота із переоцінки нерухомого майна дозволила збільшити 
орендні надходження за відповідними договорами оренди, укладеними з ФОП 
Савко В.П., Акціонерне товариство «Комерційний інвестиційний банк», 
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», ФОП  
Джуга В.В., Приватне підприємство медично- фармацевтична фірма «Магістр, 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОллТех», ФОП Шевнін Д.Є., 
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Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», ФОП Герцег Д.Й., 
ФОП Січ В.І., Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл», 
Приватне Акціонерне товариство «Київстар», ФОП Кляп Ю.Ю., тощо. 

Середньомісячний розмір нарахованої орендної плати за усіма іншими 
договорами оренди, крім 5 будівель, за 2018 рік становив близько 362тис. 
гривень, а за 2019 рік- 399 тис. гривень, тобто зріс на 10%. 

Із усіх надходжень Управління від прямої оренди за 2019 рік, а саме 6 809 
238,74 гривень, по інших договорах оренди, крім п’яти будівель, сума 
надходжень за 2019 рік від оренди становить 4 580 285,74 гривень, а це 67% від 
надходжень по орендній платі. 

З надходжень 4 580 285,74 гривень від оренди по вищезазначених 
договорах оренди, крім 5 будівель, 46% (грошовий еквівалент - 

2 126 139,58грн) або 31% від всіх надходжень УСВ ЗОР по прямій орендній 
платі забезпечується по 5 договорах оренди : 

-ПП «Либідь-РТІ», м.Ужгород, вул.Тімірязєва, 15а (Управлінням 
спільною власністю Закарпатської обласної ради внесено зміни у частині 
орендної плати 12.2018 року), 

-ТОВ «І Контракт»,м.Ужгород, вул.Минайська, 38/80 (УСВ ЗОР внесено 
зміни у частині ціни, 2 додаткові угоди), 

-ТОВ «Оллтех» м.Ужгород, вул.Насипна, 46/1 (УСВ ЗОР внесено зміни у 
частині ціни у 2019 році), 

-ТОВ «Цитадель – БВВ», м.Ужгород, Робоча,4, 
-ТОВ «Медичний центр «Мевіз», м.Ужгород, вул.Перемоги, 22-24. 

Заборгованість станом на 31.12.2019 щодо договорів оренди, отриманих 
Управлінням у липні 2018 та щодо 22 інших договорів, окрім заборгованості по 
5 будівлях, становить 1 159 079,01 гривень, тобто 25% від надходжень за цими 
договорами, і 84 % від загальної суми заборгованості. 

Із заборгованості 1 159 079,01 гривень  - 429 573, 27 гривень, тобто 37%, 

це заборгованість, яка передана відповідно до Акта приймання – передачі 
документації, що стосується управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області від 04.07.2018. 

Підсумовуючи вищезазначене, станом на 31.12.2019 Управлінням 
спільною власністю Закарпатської обласної ради, як орендодавцем нерухомого 
майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області, обліковується 164 діючих договорів оренди, на загальну площу-

35994,29кв.м. в тому числі: 
- 77 договорів оренди приміщень, тобто 47%, площею 28682,67 кв.м., а це  

80% від загальної орендованої площі - укладені з органами державної влади і 
бюджетними організаціями за 1 гривню на рік (додаток 9), 

- 87 договорів оренди приміщень, тобто 53%,  площею 7311,62 кв.м., а це  
20% від загальної орендованої площі - з суб’єктами господарювання за 
комерційними ставками орендної плати (додаток 10). 

Окрім цього, як вже зазначалось раніше, 1208,4 кв.м. – це приміщення, 
якими користується Управління спільною власністю Закарпатської обласної 
ради (364,8кв.м.) та приміщення, які займає Закарпатська обласна рада, як 
власник майна -843,6 кв.м.. 
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Інформативно: Щодо договорів оренди, які укладені з органами 
державної влади і бюджетними організаціями за 1 гривню на рік, то 92% з них 
стосуються майна, яке розміщене в місті Ужгород, а метою оренди в 84% 
випадків є використання майна під офісні та службові приміщення. Із цих 77 
догорів оренди, 4 (5%) укладені строком до 1 року, ще 70 (91%) укладені 
строком від 1 до 3 років і тільки 3 (4%) нотаріально посвідчені договори 
укладені на строк понад 3 роки.  

Щодо договорів оренди, укладених з суб’єктами господарювання за 
комерційними ставками орендної плати, то з них укладені стосовно нерухомого 
майна, яке розміщене в місті Ужгород - 82%, ще 7% стовно майна, яке 
розміщене в м.Іршава та Іршавському районі, і по 2% договорів стосуються 
майна, яке розміщене в м.Свалява та Свалявському районі, а також у 
Тячівському та Виноградівському районах, тощо. Мета оренди майна, 
визначена в договорах, доволі різноманітна: у 20% договорів метою оренди 
визначено використання приміщень під офіси, у 13% –  під кафе, їдальні, 
буфети, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у 9% - 

розміщення телекомунікаційного обладнання, 8% припадає на договори, в яких 
метою оренди визначено продаж продовольчих товарів, і по 7% договорів щодо 
розміщення аптек та продаж непродовольчих товарів. У решті 36% договорів у 
якості мети використання орендованого майна визначено: інше використання 
без визначення конкретного виду господарської діяльності орендаря (5%), 
аптеки, що обслуговують пільгові категорії громадян (3%),розміщення 
банкоматів (3%), продаж канцтоварів (2%), медична практика (2%), тощо. 

У п’яти випадках орендарями укладені договори суборенди, а саме: 
-ФОП Сятиня А.-Л.Л з ПП «Адоніс», 
-«ПП Либідь – РТІ»  з ФОП Ловска Т.І., 
-І Контракт з ФОП Копин М.М., ТОВ «Нова фінанс», ТОВ «Руш», 
-ТОВ «Перша звичка» з ПП ОруджовДжейхун Худу Огли, ПП Приходько 

Н.О., 
-Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка з ТОВ 

«Західноєвропейські телекомунікації». 
Крім того, Управлінням спільною власністю Закарпатської обласної ради, 

як органом, уповноваженим управляти майном, укладаються тристоронні 
короткострокові договори оренди залів Закарпатського обласного державного 
українського музично-драматичного театру, Закарпатської обласної філармонії, 
Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» та 
Закарпатського академічного обласного театру ляльок, оскільки площа цих 
залів перевищує 200 кв.м., тобто перевищують максимальний розмір площі, яку 
комунальні обласні заклади, як балансоутримувачі нерухомого майна, можуть 
здавати в оренду самостійно.  

Відтак, протягом звітного періоду, а саме за 2019 рік, Управлінням 
спільною власністю Закарпатської обласної ради, було укладено: 

- 52 тристоронні договори оренди зали Закарпатської обласної філармонії на 
загальну суму 87950,50 гривень без ПДВ (додаток 11). 

Відповідно, згідно договорів оренди та звітів Комунального закладу 
«Закарпатська обласна філармонія» Закарпатської обласної ради, як 
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балансоутримувача майна, перерахуванню до обласного бюджету підлягає та 
перераховано в повному обсязі - 43 975,25 гривень. 

- 7 тристоронніх договорів оренди зали Закарпатського академічного  
обласного театру ляльок на загальну суму 8 453,80 гривень (без ПДВ) (додаток 
12). 

          Відповідно,  згідно  договорів  оренди  та  звітів  Комунального   закладу  
«Закарпатський академічний обласний театр ляльок» Закарпатської обласної 
ради, як балансоутримувача майна, перерахуванню до обласного бюджету 
підлягає 4226,90 гривень. Враховуючи звірку з Державною казначейською 
службою України до обласного бюджету перераховано 4226,30 гривень, тобто 
заборгованість становить 0,6 гривень. 

- 51 тристоронній договір оренди  великої зали Закарпатського обласного  
державного українського музично-драматичного театру на загальну суму 
199 110,20 гривень (без ПДВ) (додаток 13). 

Відповідно,  згідно  договорів  оренди  перерахуванню  до  обласного  
бюджету підлягає 99 555,10 гривень. Враховуючи дані Державної казначейської 
служби України, Комунальним закладом «Закарпатський академічний обласний 
український музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та 
Євгена Шерегіїв» Закарпатської обласної ради, як балансоутримувачем майна, 
перерахувань до обласного бюджету не здійснено, тобто заборгованість 
становить 99 555,10 гривень. Звіт балансоутримувача не було подано вчасно. 

- 7 тристоронніх договорів оренди зали Закарпатського обласного палацу  
дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» на загальну суму 15 900,00 гривень 
без ПДВ (додаток 14). 

          Відповідно, згідно договорів оренди та звітів Закарпатським обласним 
палацом дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», як балансоутримувача 
майна, перерахуванню до обласного бюджету підлягає та перераховано в 
повному обсязі - 7 950,00 гривень.  

Загальна кількість тристоронніх договорів за 2019 рік – 117, сума 
нарахованої орендної плати без ПДВ – 311 414,50 гривень. Підлягає 
перерахуванню до обласного бюджету – 155 707,25 гривень. 

Відповідно, з суми, що була перерахована у дохід обласного бюджету 
іншими установами та організаціями за 2019 рік, а саме з 926 734,31гривні, 
балансоутримувачами майна щодо трьохсторонніх договорів перераховано до 
обласного бюджету 56 151,55гривень (6%), що становить 36% від суми, що 
підлягає перерахуванню в обласний бюджет. 

Заборгованість від суми, що підлягає перерахуванню в обласний бюджет, 
становить 64% (99 555,70 гривень), із яких 99555,10 гривень (майже 100%) – це 
заборгованість  перерахувань до обласного бюджету Закарпатським обласним 

державним українським музично-драматичним театром, про що листом №05-

10/2562 від 26.12.2019 було повідомлено Департамент культури Закарпатської 
ОДА, як орган, який забезпечує галузеву політику та управління діяльністю 
обласних комунальних закладів культури і мистецтва. 

Разом з тим, Управлінням спільною власністю Закарпатської обласної 
ради здійснюється контроль за нарахуванням орендної плати 
балансоутримувачами нерухомого майна спільної власності територіальних 
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громад сіл, селищ, міст області (комунальної власності області) та 
відрахуванням ними частини надходжень від орендних платежів у дохід 
обласного бюджету щодо прямих договорів оренди балансоутримувачів, як 
орендарів, частини майна обласної комунальної власності, що передано ними у 
строкове платне користування. Відповідно до звітів балансоутримувачів, 
останніми укладено 45 договорів оренди щодо об’єктів комунального майна. 

Згідно вищезазначеного Управлінням спільною власністю Закарпатської 
обласної ради від балансоутримувачів щоквартально отримуються звіти за 
формою, затвердженою Наглядовою радою Управління спільною власністю 
Закарпатської обласної ради, які узагальнюються та аналізуються, а також 
порівнюються із інформацією щодо фактичних надходжень від орендної плати 
на відповідні рахунки органів Державної казначейської служби України. 

У процесі здійснення цього контролю Управлінням спільною власністю 
Закарпатської обласної ради виявлено факт перерахування коштів за оренду 
майна напряму в «дохід бюджету від фізичних осіб-підприємців» у Тячівському 
районі в сумі 30 393,84 гривень від низки фізичних осіб, відомостей про 
укладення договорів оренди з якими в розпорядженні Управління спільною 
власністю Закарпатської обласної ради немає. Зокрема, такі кошти надходили 
від ФОП Гусар В.І., Попфалуші М.В., ФОП Слободяник О.Ж., Юрчик М.І. та 
ін.  

За узагальненими Управлінням спільною власністю Закарпатської 
обласної ради даними із отриманих звітів балансоутримувачів станом на 
31.12.2019 їх дебіторська заборгованість по орендній платі становить 122 
594,85 гривень, а саме: 
 Закарпатський обласний музей архітектури та побуту – 7750,16 гривень; 
 Комунальний заклад «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені 

Тиводара Легоцького» Закарпатської обласної ради – 79030,00 гривень; 
 Міжнародний аеропорт  Ужгород – 35814,69 гривень. 

Однак сума заборгованості, що виведена згідно поданих звітів 
балансоутримувачів, не є остаточною, оскільки звіти балансоутримувачів, а 
саме Закарпатського обласного виробничого об’єднання "Фармація", 
Комунального закладу культури «Закарпатський  Академічний обласний 
український  музично-драматичний театр ім. братів Юрія-Августина та Євгена 
Шерегіїв » ЗОР та Обласної дитячої лікарні, не було подано. 
         Згідно звітів Закарпатського обласного комунального підприємства 
«Міжнародний аеропорт Ужгород» протягом 2019 року за укладеними 
договорами оренди надійшло коштів в сумі 173 014,20 грн, однак 
перерахування до обласного бюджету не проведено. 
         Згідно виписок із рахунків органів Державної казначейської служби 
України протягом 2019 року Закарпатським обласним відділенням (філією) 
комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ сплачено до обласного 
бюджету частину надходжень від передачі ним в оренду спорткомплексу 
«Юність» в сумі 133 086,64 гривень, однак звіт балансоутримувача щодо 
нарахування орендної плати та відрахування частини коштів до обласного 
бюджету Управлінням спільної власності Закарпатської обласної ради не 
отримано.  
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         Загальна сума надходжень від оренди майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, яка перерахована до обласного 
бюджету за 2019 іншими установами та організаціями, окрім Управління 
спільною власністю Закарпатської обласної ради, становить 926 734,31 гривні, 
тобто 17% від загального обсягу перерахувань до обласного бюджету. 

На підставі статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» та рішення Закарпатської обласної 
ради від 26.05.2011 №240 (з наступними змінами та доповненнями) у звітному 
періоді Управлінням спільною власністю Закарпатської обласної ради, як 
органом, уповноваженим управляти майном, за період діяльності у 2018 році 
проведено 3 конкурси по відбору суб’єктів оціночної діяльності та отримано 26 
звітів про оцінку майна, за 2019 рік  проведено 11 конкурсів та отримано звіти 
по 81 об’єктах, в тому з числі по 23 закладах охорони здоров’я (у три етапи по 
декількох адресах), в процесі виготовлення 1 звіт про оцінку майна по 
Невицькому замку. 

Всього УСВ ЗОР за період діяльності за 2018 рік проведено 3 вивчення 
попиту, відповідно до яких укладено 5 комерційних договорів оренди, за 2019 – 

проведено 7 процедур вивчення попиту, відповідно до яких станом на 
31.12.2019 укладено 38 комерційних договорів оренди, та ще 1 направлено на 
розгляд до підписання. 

Разом з тим, щодо 2 оголошень про вивчення попиту надійшло по дві 
заявки на 3 об’єкти оренди, відповідно оголошено конкурс на право оренди 
майна спільної обласної власності, що припадають на січень та лютий 2020 

року. 
Що стосується договорів оренди із органами державної влади та іншими 

бюджетними установами за 1 гривню на рік, то Управлінням спільною 
власністю Закарпатської обласної ради за 2018 рік укладено 22 договори 
оренди, а за 2019 – 48 договорів оренди. 

Разом з тим, у грудні 2019 року підготовлено та направлено до підпису 63 

договори оренди, та 91-договір по відшкодуванню витрат. 
Протягом 2019 року Управлінням спільною власністю Закарпатської 

обласної ради здійснено 33 перевірки майна, переданого в оренду, щодо 
виконання орендарями умов договорів оренди, а саме в частині стану та 
збереження об’єктів оренди, їх цільове використання, розміри орендованої 
площі, страхування орендованого майна та дотримання правил протипожежної 
безпеки. З огляду на виявлені недоліки всім орендарям направлено листи щодо 
обов’язку орендаря страхувати орендоване майно, а також надано пам’ятку 
щодо заходів пожежної безпеки та наголошено на необхідності надати завірені 
належним чином копії договору страхування (договорів страхування) і 
платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу 
(страхових платежів) та запитано інформацію щодо відповідальних осіб за 
пожежну безпеку. 

Щодо невідповідності в частині цільового використання орендованого 
майна, орендарів ознайомлено з актами перевірки та з пропозиціями, 
викладеними в них.  

На підставі наведеного: 
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-внесено зміни в частині цільового використання та процентних ставок до 
договору оренди, укладеного з ТОВ «І КОНТРАКТ»; 

-вирішено питання щодо використання орендованого майна з орендарем - 
ТОВ «Наш комфортабельний дім» - змінено цільове використання із 
«розміщення торгівельного об’єкту, що здійснює продаж товарів підакцизної 
групи», (8%) на «розміщення складів» (12%); 

-направлено листи з проектами додаткових угод до договорів оренди ТОВ 
«Карговоз», ТОВ «Перша звичка», ТОВ «Цитадель-БВВ». 

Окрім цього, в ході перевірок Закарпатського обласного клінічного 
центру нейрохірургії та неврології, Комунального закладу «Закарпатський 
академічний обласний український музично-драматичний театр ім.братів 

Шерегіїв» та Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська 
обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради, 

проведено аналіз діючих договорів оренди приміщень, частини будівель, 
споруд та іншого окремого індивідуально визначеного майна об’єктів, що 
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
укладених балансоутримувачами.  

Відповідно до проведеної роботи наголошено на необхідності привести 
орендні відносини у відповідність до вимог чинного законодавства, а саме в 
частині розміру орендної плати, нотаріального посвідчення договорів, тощо, та, 

відповідно, повідомлено Департамент охорони здоров’я Закарпатської ОДА та 
Департамент культури Закарпатської ОДА, як органи, що забезпечують 
галузеву політику у певній сфері. 

В ході перевірки Комунального закладу «Закарпатський академічний 
обласний український музично-драматичний театр ім.братів Шерегіїв» 
балансоутримувачем було надано копію договору оренди від 14.11.2013, 
укладеного між Управлінням з питань майна комунальної власності 
облдержадміністрації та Державним підприємством «Всеукраїнське державне 
багатопрофільне видавництво «Карпати» щодо передачі в строкове платне 
користування нерухомого майна четвертого поверху сценічної частини будівлі 
театру площею 31,1 кв.м. Згідно Акта приймання – передачі документації, що 
стосується Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Закарпатської області від 04.07.2018, вищезазначений договір 
Управлінню спільною власністю Закарпатської обласної ради передано не було. 
Відповідно листом №05-10/2132 від 29.11.2019 до Закарпатської обласної ради 
було направлено запит щодо вищезазначеного договору. 

Що стосується вжиття заходів щодо підтримання належного технічного 
стану орендованого майна та здійснення поточного та капітального ремонту 
орендованого майна, Управлінням спільною власністю Закарпатської обласної 
ради надано копії актів обстеження майна з відповідними рекомендаціями. 

Протягом 2019 року відділом орендних відносин Управління укладено 73 
додаткові угоди до договорів оренди, з них: 

-13 щодо зміни орендованої площі; 
-1 щодо зміни експертної вартості орендованого майна; 
-15 щодо зміни орендної плати; 
-22 щодо зміни преамбули/реквізитів Сторін; 
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-15 щодо продовження строку дії договору; 
-2 щодо зміни мети користування орендованим майном; 
-5 щодо дострокового розірвання договору оренди 

Протягом 2018 року відділом орендних відносин укладено 79 додаткових 
угоди до договорів оренди, з них: 

-2 щодо зміни орендованої площі; 
-1 щодо зміни орендної плати; 
-66 щодо зміни преамбули/реквізитів Сторін; 
-6 щодо продовження строку дії договору; 
-4 щодо дострокового розірвання договору оренди 

Якщо розглядати зміни до договорів оренди в розрізі щодо зміни 
орендної плати та продовження строку дії договорів оренди ,у порівнянні 2018-

2019 років, то відповідно за 2019 рік укладено на 23 додаткові угоди більше.  
 


