
НЕОФІЦІЙНИЙ ТЕКСТ 
 

 
У К Р А Ї Н А  

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Двадцять перша сесія  ІV скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  16 березня 2006 № 724 

 

(зі змінами та доповненнями внесеними рішенням обласної ради 

від 08 червня 2006 №49, 
від 16 листопада 2006 №145, 

від 23 жовтня 2007 №368, 
від 14 січня 2009 №770, 

від 04 листопада 2011 №331, 
від 13 грудня 2011 №374, 

від 16 листопада 2012 №584, 
від 17 квітня 2014 №1004 

від 30 вересня 2014 №1060 

від 05 січня 2016 №135 

від 14 червня 2016 №331 

від 07 червня 2016 №331) 

 

 

Про оренду майна  
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
 
(рішенням обласної ради від 17.04.2014 №1004 в цілому по тексту слова 
«управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації» 

та  «управління з питань майна комунальної власності обласної державної 
адміністрації» у відповідних відмінках ЗАМІНЕНО СЛОВАМИ «відділ 
управління комунальним майном обласної ради»);  

 

(рішенням обласної ради від 17.04.2014 №1004 в цілому по тексту слова 
«відділ управління комунальним майном обласної ради» у відповідних 
відмінках ЗАМІНЕНО СЛОВАМИ «виконавчий апарат обласної ради»); 

 

(рішенням обласної ради від 07.06.2018 №1203 в цілому по тексту слова 
«виконавчий апарат обласної ради» у відповідних відмінках ЗАМІНЕНО 
СЛОВАМИ «Комунальна установа «Управління спільною власністю 
територіальних громад» Закарпатської обласної ради). 

 

З метою підвищення ефективності використання об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, збільшення 
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надходжень до обласного бюджету, керуючись законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального 
майна», обласна рада  в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за 
оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області (додається). 

 

2. Установити, що здійснюється передача в оренду: 
 

2.1. Цілісних майнових комплексів підприємств та організацій - за 
рішенням обласної ради. 

 

2.2. Нерухомого майна (будівель, споруд, окремих нежитлових 
приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна: 

- підприємством, установою та організацією  –  щодо нерухомого майна, 
загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне 
підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально 
визначеного майна; 

- Комунальною установою «Управління спільною власністю 
територіальних громад» Закарпатської обласної ради – окремого індивідуально 
визначеного майна та нерухомого майна, яке не закріплене за підприємствами, 
організаціями на праві господарського відання або не передане в оперативне 
управління, вилученого у суб’єктів господарювання, надлишкового майна, 
майна, що не використовується або використовується ними не за 
призначенням. 
(підпункт 2.2. пункту 2 викладено в редакції відповідно до рішення обласної ради від 
30.09.2014 №1060) 

Всі договори оренди, укладені балансоутримувачами, комунальними 
підприємствами, та розмір орендної плати погоджуються з Комунальною 
установою «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради.  
(абзац 4 вважається абзацом 5 відповідно до рішення обласної ради від 16.11.2006 №145) 

 

3. Балансоутримувачі та комунальні підприємства є правонаступниками 
Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 
громад» Закарпатської обласної ради щодо укладених останньою раніше 
договорів оренди.  

Комунальній установі «Управління спільною власністю територіальних 
громад» Закарпатської обласної ради забезпечити вилучення з господарського 
відання (оперативного управління) майна комунальних підприємств – аптек, 
складів та їх об’єднань та заключити з комунальними підприємствами (за 
винятком тих, які перебувають у стадії ліквідації) договори оренди у 
відповідності до чинного законодавства України. 
(пункт 3 доповнено абзацом 2 відповідно до рішення обласної ради від 04.11.2011 №331) 

 

4. Установити плату за оренду глядацьких, спортивних та інших 
приміщень для проведення концертів (вистав) та спортивних заходів у об’єктах 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в таких 
розмірах (грн., за одну годину використання): 

- обласного українського музично-драматичного театру - 600,00 
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(положення втратило чинність в частині, що стосується Закарпатського обласного 
українського музично-драматичного театру відповідно до рішення обласної ради від 
04.11.2011 №331) 

- обласної філармонії                                                            - 300,00  
(положення втратило чинність втратило чинність в частині, що стосується обласної 
філармонії відповідно до рішення обласної ради від 04.11.2011 №331) 

- обласного лялькового театру                                             - 150,00 

- спорткомплексу «Юність»                                                  - 150,00 

за комерційні заходи та виставки: 
-    зал № 1                                                                                 - 600,00 

-    зал № 2                                                                                 - 500,00 

-    зал № 3                                                                                 - 400,00 

Договори оренди глядацького залу Закарпатського обласного 
українського музично-драматичного театру, Закарпатського обласного палацу 
дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», Закарпатської обласної філармонії, 
Закарпатського академічного обласного театру ляльок подавати на погодження 
Комунальній установі «Управління спільною власністю територіальних 
громад» Закарпатської обласної ради протягом трьох днів з дня їх підписання 
(але не пізніше ніж за 5 днів до початку анонсування заходу)  
(абзац 2 пункту 4 доповнено словами «Закарпатський академічний обласний театр ляльок» 
відповідно до рішення обласної ради від 05.01.2016 №135) 

Вартість плати за оренду гладацького залу встановлюється за один день 
оренди і розраховується за формулою: 

 

Опл = Опл.д.  х Кдн. х Кдз  , де 

 

Опл  - плата за оренду глядацького залу за 1 день 

Опл.д.  - ставка орендної плати (Додаток 2 до рішення обласної ради від 
16.03.2006 №724) 

Кдн. - Коефіцієнт, що враховує день проведення заходу  
Кдз  - Коефіцієнт, що враховує дату укладення договору оренди  
Для розрахунку плати за оренду залу для заходів, що проводяться в 

робочі дні застосовується коефіцієнт 1, для заходів, що проводяться у святкові 
та вихідні дні – 1,2. 

Для розрахунку плати за оренду залу застосовуються такі коефіцієнти, 
що враховують дату укладення договору оренди (за  умови  стопроцентної 
попередньої оплати, якщо договір оренди укладено за два і більше місяців до 
проведення заходу, і  без попередньої оплати, якщо договір укладено менш ніж 
за два місяці до проведення заходу (абзац викладений у редакції відповідно до рішення 
обласної ради від 13.12.2011 №374): 

- договір укладений за 6 місяців до проведення заходу – 0,5; 

- договір укладений за 5 місяців до проведення заходу – 0,6; 

- договір укладений за 4 місяців до проведення заходу – 0,7; 

- договір укладений за 3 місяці до проведення заходу – 0,8; 

- договір укладений за 2 місяці до проведення заходу – 0,9; 

- договір укладений за 1 місяць до проведення заходу – 1; 

- договір укладений за 21 день до проведення заходу – 1,1; 
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- договір укладений за 14 днів до проведення заходу – 1,2; 

- договір укладений за 7 днів до проведення заходу – 1,3. 

Одночасно з підписанням договору оренди орендар укладає договір про 
відшкодування комунальних послуг та договір про надання послуг з 
підготовки та проведення заходу, які погоджуються Комунальною установою 
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради в порядку та строки, передбачені для погодження договорів 
оренди. 

При розрахунку вартості послуг з підготовки та проведення заходу 
орендодавцем (балансоутримувачем) застосовуються такі коефіцієнти 
глядацького попиту (які визначаються комісійно за участю представника 
Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 
громад» Закарпатської обласної ради): 

заповненість залу 90-100 % - 1; 

заповненість залу 80-90% - 0,9; 

заповненість залу 70-80% - 0,8; 

заповненість залу 60-70% - 0,7; 

заповненість залу 50-60 % - 0,6; 

заповненість залу менше 50%-0,5. 
(пункт 4 в частині, що стосується Закарпатського обласного українського музично-

драматичного театру, обласної філармонії викладено у новій редакції відповідно до 
рішення обласної ради від 04.11.2011 №331). 

 

5. З набранням чинності цього рішення втрачає чинність рішення 
обласної ради від 19 квітня 2005 року № 526 «Про оренду майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області».  

 

6. Комунальній установі «Управління спільною власністю 
територіальних громад» Закарпатської обласної ради надати право 
розмежування коштів, що надходять від орендарів за оренду майна 
комунальної власності відповідно до укладених ними договорів оренди. 
 (пункт викладений в новій редакції рішенням обласної ради від 08.06.2006 №49; пункт 
викладений в новій редакції рішенням обласної ради від 16.11.2006 №145 (остання редакція)) 

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 
облдержадміністрації Карташова О.П., постійні комісії обласної ради з питань: 
управління майном та приватизації (Гісем В.В.), бюджету    (Федченко А.Д.). 

 

 

 

Голова ради                        М.І.Андрусь  

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 1 



 

 

 

5 

 

        до рішення обласної ради  
        від  16.03.2006  № 724 

 

 

МЕТОДИКА 

розрахунку і порядок використання  плати за оренду майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 

 1. Методику і порядок розроблено з метою створення єдиного 
організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного 
майнового комплексу, його структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці), 
нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
 2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між 
орендодавцем та орендарем. 
 У разі, коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, 
приміщення) є балансоутримувачі, комунальні підприємства, договори оренди, 
зміни і доповнення до них та розмір орендної плати погоджуються з 
Комунальною установою «Управління спільною власністю територіальних 
громад» Закарпатської обласної ради та галузевими управліннями, яким вони 
підпорядковані. Вищевказані документи у триденний термін, після підписання, 
подають на погодження в трьох примірниках (оригінали). 
 Передача в оренду цілісних майнових комплексів підприємств та 
організацій здійснюється за рішенням обласної ради. Договір оренди 
укладається головою обласної ради. 
 3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються 
витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які, відповідно 
до укладених угод, зобов’язуються надавати орендарю підприємство, 
організація, господарське товариство, самоврядна організація (якій комунальне 
майно передано у безоплатне користування), на балансі яких перебуває це 
майно. 
 Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням  об’єкта  оренди з метою 
використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються 
за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що 
визначається Мінпраці та Мінфіном. 
 4. Установити плату за оренду глядацьких, спортивних та інших 
приміщень об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області для проведення концертів (вистав),  спортивних заходів, а також 
комерційних заходів та виставок  у таких розмірах (грн  за годину 
використання): 
Закарпатського обласного українського  
музично-драматичного  театру 

   глядацький зал         2500,00 

   фойє          800,00 

Закарпатської обласної філармонії       

   глядацький зал         1250,00 

   фойє          600,00 

Спорткомплексу «Юність» (м.Ужгород)     
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   фойє          600,00 

   зал № 1          2500,00 

   зал № 2          2000,00 

   зал № 3          1500,00. 
(пункт 4 Методики викладений в новій редакції рішенням обласної ради від 14.01.2009 
№770; пункт 4 Методики ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ в силу пункту 4 рішення обласної ради від 
04.11.2011 №331) 

 5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси  
підприємств визначається за формулою: 
 

Опл. = Вз х Сор.ц., 
 

де   Опл. – розмір річної орендної плати, грн.; 
       Вз  - залишкова (за балансом, форма №1) вартість орендованих основних 
засобів на час оцінки об’єкта оренди, грн.  
       С ор.ц. – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів  
підприємств,  визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики. 
 У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу 
може бути передбачено більший розмір орендної плати. 
 6. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально 
визначеного майна (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не 
менше як 5 відсотків вартості орендованого майна, а у разі, коли орендарем є 
суб’єкт малого підприємництва – не менше як 4 відсотки вартості 
орендованого майна. Орендодавець може здійснювати експертну оцінку майна, 
що передається в оренду. 

7. Встановити річну орендну плату в розмірі 1 гривня за оренду 
нерухомого майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області бюджетними установами, які утримуються за рахунок 
бюджетів усіх рівнів, незалежно від розміру орендованої площі. 
(пункт викладений в новій редакції рішенням обласної ради від 08.06.2006 №49) 
 8. У разі оренди нерухомого майна, розмір річної орендної плати 
визначається  за формулою: 
 

Опл. = Вп х Сор, 
 

де  Вп – вартість орендованого майна, визначена експертним шляхом, грн.; 
      Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком  2 до цієї Методики. 
 Експертна оцінка вартості об’єкта   оренди повинна враховувати його 
місцезнаходження і забезпеченість  інженерними мережами. 
 Якщо  орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), 
то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо, або  
опосередковано  з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за 
формулою: 

Вп = Вб : Пб х Пп., 
 

де   Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди),  
грн.; 
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          Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому, визначена експертним шляхом, 
грн.; 
          Пп. – площа орендованого приміщення, кв.м; 
          Пб – площа будівлі (споруди) в цілому, кв.м., 
 або за окремою експертною оцінкою вартості нежитлових приміщень, які 
є частиною будівлі (споруди). 
 У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу 
може бути передбачено більший розмір орендної плати. 
 9. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно  
кільком підприємствам, організаціям і прибудинкової території, 
розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу 
роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за 
спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно   розміру 
займаної підприємствами, організаціями загальної площі. 
 10. Розмір місячної орендної плати за перший місяць  після укладення 
договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за 
формулою: 
 

Опл.міс. =   Опл. х Іп.р. х 1 м  
            12 

 

де  Опл. -  річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.; 
 

      Іп.р. – індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди 
нерухомого майна – з дати проведення експертної оцінки) до дати укладення 
договору оренди, або перегляду розміру орендної плати; 
      Ім. -  індекс інфляції за перший місяць оренди . 
 11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається 
шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на 
індекс інфляції за поточний місяць. 
 12. Терміни  внесення орендної плати визначаються у договорі. 
 13. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або 
орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів, або 
повертаються  платникові  в 5-денний термін від дня одержання його  
письмової заяви.  
 14. Орендна  плата за використання цілісних майнових комплексів 
підприємств та організацій, нерухомого майна та іншого окремого 
індивідуально визначеного майна спрямовується до обласного бюджету. 

 У разі, коли орендодавцем нерухомого та окремого індивідуально 
визначеного майна є балансоутримувач, комунальне підприємство (крім 
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород», ЗКП 
«Будкомплектторг» та обласного підприємства «Будинкоуправління 
адмінбудівель», для яких нормативи  відрахувань до бюджету залишаються в 
розмірах відповідно до раніше прийнятих рішень сесії), кошти, отримані від 
оренди, спрямовуються: 

50% – до обласного бюджету; 
50% - балансоутримувачу та комунальному підприємству». 
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(абзац 2 пункту 14 Методики в новій редакції відповідно до рішення обласної ради від 
04.11.2011 №331) 
 Орендна плата, отримана балансоутримувачами та комунальними 
підприємствами, витрачається: 
 70 % -  на видатки по утриманню обладнання і ремонт будівель; 
          30 % - на виконання експертних оцінок вартості майна, оформлення 
інвентарних справ, проведення конкурсів для надання майна в оренду та інші 
потреби підприємства. 
 Звіт про використання коштів, отриманих від оренди, щоквартально 
подається орендодавцями Комунальній установі «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради 

15. Контроль за надходженням орендної плати за використання об’єктів 
спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області 
покладається на Комунальну установу «Управління спільною власністю 
територіальних громад» Закарпатської обласної ради. 

16. Балансоутримувачі, комунальні підприємства та орендарі цілісних 
майнових комплексів щоквартально до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня та             
20 січня подають Комунальній установі «Управління спільною власністю 
територіальних громад» Закарпатської обласної ради звіт про нарахування 
орендної плати помісячно і за період з початку року та переказ її до обласного 
бюджету, за підписом керівника та головного бухгалтера. 

17.  Право на проведення реконструкції, технічного переоснащення, 
поліпшення орендованого майна надає орендодавець, за погодженням з 
Комунальною установою «Управління спільною власністю територіальних 
громад» Закарпатської обласної ради. 

18. Після закінчення терміну дії договору рішення про відшкодування 
невід’ємних покращень приймає Закарпатська обласна рада з коштів, 
отриманих від оренди, та передбачає їх у видатках на наступний бюджетний 
рік. 

19. Комунальна установа «Управління спільною власністю 
територіальних громад» Закарпатської обласної ради може вилучати у 
суб'єктів господарювання надлишкове майно, а також майно, що не 
використовується чи використовується ними не за призначенням, та 
передавати його в оренду. 

(доповнено пунктом 19 відповідно до рішення обласної ради від 16.03.2006 
№145). 

20. Орендодавці (балансоутримувачі, комунальні підприємства) 
комунального майна Закарпатської області перераховують кошти, отримані від 
оренди, до обласного бюджету протягом 15 днів з моменту надходження на 
рахунок орендодавця. 
(доповнено пунктом 20 відповідно до рішення обласної ради від 04.11.2011 
№331). 

 

 

 
Додаток 1 

до  Методики розрахунку і порядок 
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використання  плати за оренду 

 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ 

за використання цілісних майнових комплексів підприємств 

 

 

Цілісні майнові комплекси підприємств: 
Орендна ставка, відсотків 

до  залишкової вартості 
основних засобів  

торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, 
випуску та проведення лотерей  

10 

харчової промисловості, ресторанів, з організації 
виставкової діяльності  

8 

готельного господарства 8,5 

інші об’єкти 7 
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Додаток 2 

до Методики розрахунку і порядку 
використання плати за оренду 

майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст області 
 (у редакції рішення обласної ради  
від 23.10.2007 № 368, зі змінами 
внесеними рішення обласної ради від 
04.11.2011 №331 та рішенням 
обласної ради від 16.11.2012 №583) 

 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ 

ЗА ВИКОРИСТАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА 

Використання орендарем нерухомого майна  
за цільовим призначенням  

Орендна ставка, 
відсотків 

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100 

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 35 

3. Розміщення комерційних банків, банкоматів, ломбардів, бірж, 
брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств 
нерухомості), ресторанів, авторемонтних майстерень, автозаправних 
станцій, торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з 
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї, 
операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) 
зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з 
доступу до мережі Інтернет. 

 

 

 

30 

 

4. Розміщення офісів нерезидентів України, виробників реклами, салонів 
краси, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів, 
торговельних об’єктів з продажу автомобілів, зовнішньої реклами на 
будівлях і спорудах, організація концертів та іншої видовищно-

розважальної діяльності. 

 

 

25 

5. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську  
та турагентську діяльність, готелів 

22 

6. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з  
ремонту об’єктів нерухомості 

21 

7. Розміщення юридичних консультацій, консалтингових та нотаріальних 
послуг, кредитних спілок, проведення виставок непродовольчих товарів, 
майстерень з ремонту ювелірних виробів, приватних закладів охорони 
здоров’я, суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної 
власності і провадять господарську діяльність з медичної практики, 
розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець, 
редакцій засобів масової інформації.  

 

 

 

20 

8. Розміщення магазинів-складів, торговельних об’єктів з продажу 
непродовольчих товарів. 

 

18 

9. Розміщення відділень банків на площі, що використовується для 
здійснення платежів за житлово-комунальні послуги. 

 

17 



 

 

 

11 

 

10. Розміщення: суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані 
з переказом грошей, кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що 
здійснюють продаж товарів підакцизної групи, торговельних об’єктів з 
продажу продовольчих товарів, торговельних автоматів, що відпускають  
продовольчі товари, офісних приміщень, аптек, які самостійно 
виготовляють ліки (реалізують готові ліки) , провадження підприємниць - 
кої діяльності у сфері надання комунальних, побутових послуг (крім 

послуг автосервісу). 

 

 

 

 

15 

11. Розміщення складів, суб’єктів господарювання, що діють на основі 
приватної власності і надають послуги з перевезення та постачання 
(вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба), стоянок для 
автомобілів, проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, 
виробленої в Україні, громадських вбиралень, комп’ютерних клубів та 
Інтернет-кафе, ветеринарних аптек. 

 

 

 

12 

12. Розміщення торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, 
виданих іноземними мовами, суб’єктів господарювання, що здійснюють 

проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи, кафе, 
барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж 
товарів підакцизної групи, приватних навчальних закладів, шкіл, курсів з 
навчання водіїв автомобілів. 
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13. Розміщення торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції 
та канцтоварів, ліцензованої відео - та аудіо продукції, що призначається 
для навчальних закладів, торговельних об’єктів з продажу книг, газет і 
журналів, виданих українською мовою. 
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14. Розміщення торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів. 7 

15. Розміщення аптек, які обслуговують пільгові категорії населення, 
дитячих молочних кухонь. 

3 

16.Інше використання нерухомого майна 15 

17. Розміщення юридичних осіб – аптек, їх об’єднань, складів тощо, які 
належать до комунальної власності Закарпатської області,– якщо 
знаходяться в селах або селищах 

1 

 

18. Розміщення юридичних осіб – аптек, їх об’єднань, складів тощо, які 
належать до комунальної власності Закарпатської області,– якщо 
знаходяться в містах. 

 

 

 

2 

19. У разі, якщо орендарем комунальної власності виступає комунальне підприємство, що також 
перебуває у комунальній власності Закарпатської області, орендна ставка, визначена згідно з 
даною методикою, множиться на коефіцієнт 0,5 (крім юридичних осіб, що зазначені в  пунктах 
17,18  цієї  методики). 
20. У разі, якщо орендарем частини приміщення, що перебуває в обласній комунальної 
власності, в якому одночасно розміщуються надавачі адміністративних послуг, виступає банк, 
який приймає готівкові кошти за надання адміністративних послуг, орендна ставка визначається 
згідно з даною методикою і множиться на коефіцієнт: 

- 0,75 (за умови  якою комісійна винагорода банку складає не більше 2% від суми переказу); 
- 0,5 (за умови  якою комісійна винагорода банку складає не більше 1% від суми переказу); 
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Заступник голови ради      М.Мартин 
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Додаток 2 

        до рішення обласної ради  
        від  16.03.2006  № 724 

 (в редакції передбаченій рішенням 

обласної ради від 04.11.2011 №331; 

ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ  
відповідно до рішення обласної ради від 05.01.2016 №135) 

 

 

Ставки орендної плати за оренду глядацького залу 

 

Тип заходу 

Ставка орендної плати, грн 

Закарпатський 
обласний 
державний 
український 
музично-

драматичний 
театр  

Закарпатська обласна 
філармонія 

Закарпатський 
обласний палац 

дитячої та 
юнацької 
творчості 

«ПАДІЮН» 

Великий 
зал 

Малий 
зал 

Заходи сфери шоу-бізнесу 
зарубіжних колективів та 
виконавців, зарубіжні 
концертно-видовищні 
програми 

7000,00 3500,00 2000,00 3500,00 

Заходи сфери шоу-бізнесу 
вітчизняних колективів та 
виконавців, концертно-

видовищні програми 

5000,00 2500,00 1500,00 2500,00 

Театральні постановки, 
вистави  

4000,00 2000,00 1000,00 2000,00 

КВН, конкурси краси, дні 
факультетів та ін. заходи, 
спрямовані на  молодіжну  
цільову  аудиторію 

3000,00 1500,00 1000,00 1500,00 

Концерти, програми 
місцевих дорослих та 
дитячих колективів та 
виконавців, благодійні 
некомерційні заходи 

2500,00 1250,00 1000,00 1250,00 

Заходи бюджетних 
установ, що утримуються 
за рахунок бюджетів усіх 
рівнів 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Інші заходи 6000,00 3000,00 2000,00 3000,00 

 

Перший заступник голови ради                                             В. Закурений 
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Додаток 2 

        до рішення обласної ради  
        від  16.03.2006  № 724 

 (в редакції передбаченій рішенням 

обласної ради від 05.01.2016 №135) 
 

Ставки орендної плати за оренду глядацького залу 

 

  Ставка орендної плати, грн 

Тип заходу 

Закарпатськи
й обласний 
державний 
український 
музично-

драматичний 
театр 

Закарпатська 
обласна  

філармонія    

Закарпатськ
ий обласний 
палац 
дитячої та 
юнацької 
творчості 
«ПАДІЮН» 

Закарпатськи
й академічний 
обласний 
театр ляльок 

Великй       
зал 

Малий 

    зал 

Заходи сфери шоу-

бізнесу зарубіжних 
колективів та 
виконавців,зарубіжні 
концертно-

видовищні програми 

 7000,00 3500,00 2000,00 3500,00   2500,00 

Заходи сфери шоу-

бізнесу вітчизняних 
колективів 

та виконавців, 
концертно-

видовищні програми 

 5000,00 2500,00  1500,00 2500,00   2000,00 

Театральні 
постановки, вистави 

 4000,00 2000,00  1000,00 2000,00   1500,00 

КВН,конкурси краси, 
дні факультетів та ін. 
Заходи,спрямовані 
на молодіжну 
цільову аудиторію 

 3000,00 1500,00  1000,00 1500,00   1250,00 

Концерти,програми 
місцевих дорослих 
та дитячих колекти-

вів та виконав-

ців,благодійні 
некомерційні заходи 

 2500,00 1250,00 1000,00 1250,00   1000,00 

Заходи бюджетних 
установ,що 
утримуються за 
рахунок бюджетів 
усіх рівнів 

 1,0 1,0  1,0 1,0  1,0  

 Інші заходи  6000,00 3000,00  2000,00 3000,00   2500,00 

 

Перший заступник голови ради                                                  Й. Борто 
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