УКРАЇНА

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
І СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
ПРОЄКТ

РІШЕННЯ №
м. Хуст

2021
Про внесення зміни до договору оренди
нерухомого майна №1 від 05.10.2017 року

Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна» від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ (далі-Закон), Порядку передачі в
оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483 (далі-Порядок), рішення першої
сесії восьмого скликання Хустської міської ради від 30.06.2021 року №382 «Про
врегулювання порядку надання в оренду майна територіальної громади м. Хуст, у
зв’язку із необхідністю забезпечення власних потреб та враховуючи висновок
постійної комісії з питань контролю за проведенням управлінням комунальної
власності, житлово-комунального господарства та містобудування, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до договору оренди нерухомого майна №1 від 05.10.2017
року в частині зменшення площі орендованих приміщень, які розміщені в
комплексі І Хустського районного будинку культури, за адресою: м. Хуст, вул.
Карпатської Січі, 22«Б», вилучивши з користування комунального підприємства
«Закарпатський обласний театр драми та комедії» Закарпатської обласної ради
приміщення загальною площею 109,34 м.кв., а саме: кабінети (поз.Б-8) – 25,99
м.кв., (поз. Б-11) – 14,14 м.кв., (поз.Б-10) –21,81 м.кв., (поз.Б-13) –37,70 м.кв.,
(поз.-16) – 9,70 м.кв..
2. Управлінню культури, молоді і спорту Хустської міської ради внести
відповідні зміни до Договору оренди нерухомого майна №1 від 05.10.2017 року
укладеного між управлінням культури, молоді і спорту Хустської міської ради та
комунальним підприємством «Закарпатський обласний театр драми та комедії»
Закарпатської обласної ради на користування комплексом будівель Хустського
районного будинку культури, що розташований в м. Хуст, вул. Карпатської Січі,
22 «А» та 22 «Б».
3. Приміщення загальною площею 109,34 м.кв., а саме: кабінети (поз.Б-8) –
25,99 м.кв., (поз. Б-11) – 14,14 м.кв., (поз.Б-10) –21,81 м.кв., (поз.Б-13) –37,70
м.кв., (поз.-16) – 9,70 м.кв. залишити в користуванні балансоутримувача

Хустського районного будинку культури – управління культури, молоді і спорту
Хустської міської ради для власних потреб - розташування службових кабінетів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу
депутатську комісію з питань контролю за проведенням управлінням
комунальною власністю Хустської міської ради.

Міський голова

Володимир КАЩУК

