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ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

ІІ  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 
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                                       РІШЕННЯ №____ 
 

___.___.2021  

 

м.  Хуст

Про внесення змін до договору оренди  

нежитлового приміщення 

адміністративного будинку міської ради 

 

  Відповідно до статтей 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, розглянувши лист 

начальника комунального проектного підприємства «Архітектура» Т.В. Путрашик 

від 01.12.2021 №4560/02-16 щодо внесення змін до договору оренди нежитлових 

приміщень №137/3 від 01.01.2014 року в частині зменшення площі орендованих 

приміщень адміністративної будівлі міської ради, яа знаходиться за адресою: м. 

Хуст, вул. 900-річчя Хуста, 27 для розташування службових приміщень 

комунального проектного підприємства «Архітектура» у зв’язку з передачею 

нежитлових приміщень для власних потреб виконавчому комітету Хустської 

міської ради, враховуючи висновок постійної комісії з питань контролю за 

проведенням управлінням комунальної власності, житлово-комунального 

господарства та містобудування, Хустська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Внести зміни до договору оренди нежитлових приміщень №137/3 від 

01.01.2014 року в частині зменшення площі орендованих приміщень 

адміністративної будівлі міської ради, яка знаходиться за адресою: м. Хуст, вул. 

900-річчя Хуста, 27, залишивши у користуванні приміщення загальною площею 

48,3 м.кв., для розташування службових приміщень комунального проектного 

підприємства «Архітектура». 

           2. Управлінню з питань майна комунальної власності виконавчого комітету 

міської ради (Гелеван В. І.) укласти додаткову угоду про внесення змін до 

договору оренди нежитлових приміщень №137/3 від 01.01.2014 року. 

            3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету 

міської ради (Феоктістова С. І.) внести відповідні зміни до договору про 

відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 

нерухомого майна та надання комунальних послуг, укладеного з комунальним 

проектним підприємством «Архітектура». 



           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

депутатську комісію з питань контролю за проведенням управлінням по 

комунальної власності, житлово-комунального господарства та містобудування. 

 

 

Міський голова                                                           Володимир КАЩУК 

 


