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ПРОЄКТ 

                    № 1271 ПР/01-15              

 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Третя сесія VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  2021          Ужгород    № 

 

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  

 

  Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 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», враховуючи рішення обласної ради 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)» (зі змінами та доповненнями), від 

30.11.2018 №985 «Про врегулювання окремих питань щодо управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області» та від 16.07.2020 № 1787 «Про об’єкти нерухомого 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 

(комунальної власності області), що можуть передаватися в оренду», з метою 

підвищення ефективності використання майна, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та збільшення 



 

 

 

находжень до обласного бюджету від передачі об’єктів в оренду, обласна рада 

в и р і ш и л а: 

 

1. Включити до Переліку об’єктів нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної власності 

області), що можуть передаватись в оренду, затвердженого рішенням 

Закарпатської обласної ради від 16.07.2020 №1787, Невицький замок-фортецю 

ХIV століття, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 102.  

2. Включити до Переліку об’єктів нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної власності 

області), що можуть передаватись в оренду, затвердженого рішенням 

Закарпатської обласної ради від 16.07.2020 №1787, Усочанський замок – 

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

Виноградівський район, м. Виноградів, вул. Коцюбинського, 36. 

3. Включити до Переліку об’єктів нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної власності 

області), що можуть передаватись в оренду, затвердженого рішенням 

Закарпатської обласної ради від 16.07.2020 №1787, Замок-фортецю в селі 

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

Закарпатська область, Ужгородський район, смт. Середнє, вул. Замкова, 16. 

4. Включити до Переліку об’єктів нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної власності 

області), що можуть передаватись в оренду, затвердженого рішенням 

Закарпатської обласної ради від 16.07.2020 №1787, 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. 

5. Включити до Переліку об’єктів нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної власності 

області), що можуть передаватись в оренду, затвердженого рішенням 

Закарпатської обласної ради від 16.07.2020 №1787, Замок в селі Королево – 

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

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

6. Затвердити Перелік об’єктів нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної власності 

області), що можуть передаватись в оренду, у новій редакції (додається). 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови обласної ради та постійну комісію обласної ради з питань 

регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою, 

комунального майна, приватизації, розвитку села та земельного устрою. 

 

 

Голова ради                                                                    Олексій ПЕТРОВ 


