
ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

до проєкту рішення сесії обласної ради 

«Про затвердження Переліку об’єктів нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної власності області), що 

можуть передаватись в оренду у новій редакції» 

 
1. Обґрунтування  необхідності прийняття рішення. 

Підстава розроблення проекту – статті 43 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», положення Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 483 від 03.06.2020 «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна». 

Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядком 

передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 483 від 03.06.2020 «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна» встановлено, що підставою для оренди будь-якого об’єкта, що 

належить до державної та комунальної власності є перебування такого об’єкта в Переліку 

першого типу (Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на 

аукціоні) або Переліку другого типу (Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про 

передачу в оренду без проведення аукціону). 

Рішенням Закарпатської обласної ради № 1787 від 16.07.2020 «Про об’єкти 

нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 

(комунальної власності області), що можуть передаватись в оренду» затверджено Перелік 

об’єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області (комунальної власності області), що можуть передаватись в оренду. 

При цьому пунктом 3 вищевказаного рішення закріплено заборону Комунальній 

установі «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної 

ради, як уповноваженому органу, та іншим орендодавцям приймати рішення про 

включення до Переліку першого типу або до Переліку другого типу в цілому або у 

визначеній частині об’єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області (комунальної власності області), які не включені до Переліку 

об’єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області (комунальної власності області), що можуть передаватись в оренду. 

Невицький замок-фортеця XIV століття, що знаходиться за адресою: Закарпатська 

область, Ужгородський район, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 102, Усочанський замок – 

пам’ятник архітектури, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, 

Виноградівський район, м. Виноградів, вул. Коцюбинського, 36, Замок-фортеця в селі 

Середнє – пам’ятник архітектури ХІІІ століття, що знаходиться за адресою: Закарпатська 

область, Ужгородський район, смт. Середнє, вул. Замкова, 16, Замок «Замок (руїни)» в селі 

Квасово – пам’ятник архітектури ХІІ–ХІІІ століття, що знаходиться за адресою: 

Закарпатська область, Берегівський район, с. Квасово, вул. Головна, 4а, Замок в селі 

Королево – пам’ятник архітектури ХІІІ століття, що знаходиться за адресою: Закарпатська 

область, Виноградівський район, смт. Королево, вул. Шевченка, 16, є охоронюваними 

законом пам’ятками архітектури національного значення, у зв’язку з чим слід вживати 

заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону культурної 

спадщини та умов охоронних договорів, укладених користувачами з органом охорони 

культурної спадщини. 

Таким чином, з метою підвищення ефективності використання майна, що належить 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а також 

забезпечення  збереження і належного використання пам’яток архітектури національного 

значення, доцільним є передати останніх в строкове платне користування. 

За таких обставин, задля можливості передачі в оренду Невицького замку-фортеці 

ХIV століття, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. 



Кам’яниця, вул. Ужанська, 102, Усочанського замку – пам’ятник архітектури, що 

знаходиться за адресою: Закарпатська область, Виноградівський район, м. Виноградів, вул. 

Коцюбинського, 36, Замку-фортеці в селі Середнє – пам’ятник архітектури ХІІІ століття, 

що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, смт. Середнє, вул. 

Замкова, 16, Замок «Замку (руїни)» в селі Квасово – пам’ятник архітектури ХІІ–ХІІІ 

століття, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. 

Квасово, вул. Головна, 4а, Замку в селі Королево – пам’ятник архітектури ХІІІ століття, що 

знаходиться за адресою: Закарпатська область, Виноградівський район, смт. Королево, вул. 

Шевченка, 16, необхідним є включення цього майна до Переліку об’єктів нерухомого 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної 

власності області), що можуть передаватись в оренду. 

 

2. Мета і завдання прийняття рішення. 

Мета проекту – підвищення ефективності використання майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, збільшення находжень 

до обласного бюджету від передачі об’єктів в оренду, а також забезпечення  збереження і 

належного використання пам’ятки архітектури національного значення – Невицького 

замку-фортеці ХIV століття. 

 

        3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення. 

 З юридичної точки зору – це рішення є актом організаційно-розпорядчого 

характеру обласної ради, як власника майна спільної власності територіальних громад, сіл, 

селищ, міст області, в тому числі Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради, як уповноваженого органу з 

управління майном. 

 

           4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

 Це питання регулюється відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального 

майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України № 483 від 03.06.2020 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна». 

  

           5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 

З економічної точки зору – рішення має забезпечити ефективне та цільове 

використання майна, згідно вимог чинного законодавства. Реалізація зазначеного акту не 

потребує додаткового фінансування з обласного бюджету. 

 

 

 

 

Начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних  

громад» Закарпатської обласної ради                Юлія МАЛИК 
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