
Рішення 
3 пленарного засідання 
8 сесії VIII скликання 

 
292. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд гр. Пономаренко В.В. 
293. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд гр. Пеха В.М. 
294. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд гр. Ревта В.Ю. 
295. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд гр. Удут В.М. 
296. Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд. 
297. Про затвердження та надання дозволу на розроблення детального плану 

території. 
298. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення для для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі. 
299. Про відмову та надання дозволів на розроблення проектів відведення 

земельних ділянок, призначених для ведення особистого селянського 

господарства та індивідуального садівництва. 
300. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельну частку (пай). 
301. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів. 
302. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

гр.Ковальовій І.М. 
303. Про внесення змін в рішення сесій Перечинської міської ради. 
304. Про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок. 
305. Про затвердження проєктів відведення земельних ділянок, призначених для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель 

і споруд, та передачу земельних ділянок у власність. 
306. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 



призначених для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд, та передачу земельних ділянок у власність. 
307. Про затвердження проєктів відведення земельних ділянок, призначених для 

ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва 

та передачу у власність земельних ділянок. 
308. Про затвердження проєктів відведення земельних ділянок, призначених для 

будівництва індивідуального гаражу та передачу у власність земельних 

ділянок. 
309. Про проведення інвентаризації земельних ділянок в м. Перечин. 
310. Про розстрочку платежу за викуп земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. 
311. Про затвердження продажу права власності шляхом проведення земельних 

торгів у формі аукціону  на земельну ділянку площею 0,4231 га за 

кадастровим номером 2123210100:01:004:0333. 
312. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки 

комунальної власності, на яку поширюється право земельного сервітуту. 
313. Про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду. 
314. Про затвердження звітів про оцінку майна комунальної власності. 
315. Про намір передачі комунального майна в оренду та затвердження 

оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні. 
316. Про припинення права оперативного управління комунального майна та 

надання в користування. 
317. Про зміну назви Перечинського дошкільного навчального закладу № 4 ясла-

садок «Теремок». 
318. Про передачу майна на баланс КНП «Перечинська лікарня» Перечинської 

міської ради. 
319. Про передачу запасів з балансу КНП «Перечинський ЦПМСД» на баланс 

відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради. 
320. Про затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого 

самоврядування на 2021-2023 роки. 
321. Про надання в користування приміщення харчоблоку та їдальні 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради Закарпатської області по 

вул. Ломоносова, 1 в м. Перечин. 
322. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року №74 

«Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами від 11 

лютого, 08 квітня, 29 квітня, 20 травня, 14 червня, 06 липня, 29 липня, 31 

серпня 2021 року). 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 23 вересня 2021 року № 292  
         м.Перечин 
 
Про надання дозволу на розроблення  
проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і  
обслуговування житлових будинків,  
господарських будівель і споруд 
гр. Пономаренко В.В. 
  

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 

81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 

142 глави  22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та 

документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на 

виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати Пономаренко Василині Василівні, жит. м. Перечин, вул. **********, 

***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Вулшава. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 
 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 23 вересня 2021 року № 293  
         м.Перечин 
 
Про відмову у наданні дозволу на розроблення  
проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і  
обслуговування житлових будинків,  
господарських будівель і споруд 
гр. Пеха В.М. 
  

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 

81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 

142 глави  22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та 

документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на 

виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Відмовити Пеха Василю Михайловичу, жит. Великоберезнянського району, 

с. Буківцьово, **********, ***, у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, 

площею 0,10 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Підвисочанська, у звязку 

з невідповідністю цільового призначення Генеральному плану міста. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 
 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 23 вересня 2021 року № 294  
         м.Перечин 
 
Про відмову у наданні дозволу на розроблення  
проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і  
обслуговування житлових будинків,  
господарських будівель і споруд 
гр. Ревта В.Ю. 
  

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 

81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 

142 глави  22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та 

документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на 

виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Відмовити Ревта Віталію Юрійовичу, жит. м. Ужгород, вул. **********, ***, 

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Підвисочанська у звязку з тим, що дана земельна ділянка 

надана у власність іншому громадянину.  
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 
 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 23 вересня 2021 року № 295  
         м.Перечин 
 
Про надання дозволу на розроблення  
проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і  
обслуговування житлових будинків,  
господарських будівель і споруд 
гр. Удут В.М. 
 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 

81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 

142 глави  22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та 

документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на 

виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати Удут Вероні Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. **********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за 

адресою: м. Перечин, вул. Маяковського, 39. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 
Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 23 вересня 2021 року № 296  
         м.Перечин 
 
Про надання дозволів на розроблення  
технічних документацій із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості)  
для будівництва і обслуговування житлових 
будинків, господарських будівель і споруд 
 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 

81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 

142 глави 22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та 

документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на 

виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати Рожко Разіні Мінімуллівні та Рожко Миколі Миколайовичу, жит. с. 

Ворочово, вул. **********, ***, згоду на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, площею 0,0816 га, яка розташована за 

адресою: с. Ворочово, вул. Підгірна, 46. 
2. Надати Манзуличу Сергію Юрійовичу та Манзулич Оксані Юріївні, жит. м. 

Перечин, вул. **********, ***, згоду на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за 

адресою: м. Перечин, вул. Сонячна, 8. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 23 вересня 2021 року № 297  
         м.Перечин 
 
Про затвердження та надання дозволу  
на розроблення детального плану території 
 
        Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави 

чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 

22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури,  
містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити детальний план території земельної ділянки (виконавець – 

Джалагонія Темур Рамінович), яка призначена для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, площею 0,08 га, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Будівельників, 10.  
2. Надати Виконавчому комітету Перечинської міської ради Закарпатської 

області дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки, 

кадастровий номер 2123283600:01:002:0050, площею 0,10 га, яка 

розташована в с. Сімер, вул. Зарічна для будівництва і обслуговування інших 

будівель громадської забудови. 
2.1. Визначити: 

2.1.1.  Замовником розроблення детального плану території – Перечинську 

міську раду. 
2.2. Виконавчому комітету Перечинської міської ради згідно чинного 

законодавства визначити ліцензовану проектну організацію – розробника 

детального плану території для укладення відповідного договору та 

забезпечити проведення громадських слухань детального плану території. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури та містобудування (голова Баєв 

Є.О.). 
 

Міський голова                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 
 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 23 вересня 2021 року № 298  
         м.Перечин 
 
Про надання дозволу на розроблення проєкту  
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
несільськогосподарського призначення для  
для будівництва і обслуговування  
будівель торгівлі 
 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного 

кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та 

юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати Джалагонія Темуру Раміновичу (жит. м. Ужгород, вул. **********, 
***) дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, площею  0,08 га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Будівельників, 10. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 
 

 
Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 23 вересня 2021 року № 299  
         м.Перечин 
 
Про відмову та надання дозволів  
на розроблення проектів відведення  
земельних ділянок, призначених для  
ведення особистого селянського господарства  
та індивідуального садівництва   
  

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави 

чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 

22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про 

передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації 

земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для ведення 

особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та 

додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують 

розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте 

селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити  Дорош Марії Василівні, жит. с. Сімерки, вул. **********, ***, 
у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з кадастровим номером 2123283600:01:002:0050 у 

власність для індивідуального садівництва, площею 0,10 га, яка 

розташована в с. Сімер, вул. Зарічна у зв’язку з тим, що дана земельна 

ділянка відведена для громадської забудови. 
2. Відмовити Кенсіцькому Володимиру Леопольдовичу, жит. м. Ужгород, 

вул. **********, ***, у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, площею 2,0 га, яка розташована в с. 

Сімер, Перечинської ТГ, контур 907 у зв’язку з тим, що дана земельна 

ділянка включена до списку земельних ділянок, які будуть виноситися на 

земельні торги. 
3. Надати Удут Вероні Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. **********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки у власність для індивідуального садівництва, площею 0,03 га, яка 

розташована в м. Перечин, вул. Маяковського, 39. 
4. Надати Штелиха Наталії Іванівні, жит. с. Сімер, вул. **********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 0,30 га, яка розташована в с. Сімер, урочище «Синаторія». 
5. Надати Штелиха Наталії Іванівні, жит. с. Сімер, вул. **********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва, площею 0,12 га, яка 

розташована в с. Сімер, урочище «Синаторія». 
6. Надати Дюрик Валентині Андріївні, жит. с. Ворочево, вул. **********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,20 га, яка розташована в с. Ворочево, урочище 

«Горб». 
7. Надати Грошику Валентину Сергійовичу, жит. м. Ужгород, вул. 

**********, ***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, орієнтовною площею 0,12 га, яка розташована в 

с. Ворочево, урочище «Підлісниця». 
8. Надати Грошик Галині Михайлівні, жит. м. Ужгород, вул. **********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,07 га, яка розташована в с. Ворочево, урочище 

«Горб». 
9. Надати Грошику Михайлу Сергійовичу, жит. м. Ужгород, вул. **********, 

***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 0,10 га, яка розташована в с. Ворочево, 

урочище «Верхня Коломаска». 
10. Надати Пастеляку Михайлу Івановичу, жит. с. Ворочево, вул. **********, 

***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 0,12 га, яка розташована в с. Ворочево, 

урочище «Дюрищув лаз». 
11. Надати Кирику Михайлу Михайловичу, жит. с. Ворочево, пров. 

**********, ***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,15 га, яка розташована в с. Ворочево, 

урочище «Верх плота». 
12. Надати Дорош Михайлу Миколайовичу, жит. с. Сімерки, вул. **********, 

***,  дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,25 га,  за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 2123283500:02:004:0002, яка розташована на території 

Перечинської ОТГ (Сімерківська сільська рада), контур 207. 



12.1. Надати Дорош Михайлу Миколайовичу, жит. с. Сімерки, вул. **********, 
*** згоду на поділ земельної ділянки з кадастровим номером 

2123283500:02:004:0002, яка розташована на території Перечинської ОТГ 

(Сімерківська сільська рада), контур 207. 
13. Надати Бокшан Мирославі Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. **********, 

***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва, площею 

0,12 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Духновича, 29. 
14. Надати Симочко Лесі Іванівні, жит. м. Перечин, вул. **********, ***, 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва, площею 0,12 га, яка 

розташована в м. Перечин, урочище «Захово». 
15.  Відмовити Кенсіцькій Руслані Андріївні, жит. м. Перечин, вул. 

**********, ***, у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

2123283600:02:004:0005 у власність для ведення особистого селянського 

господарства, площею 2,0 га, яка розташована в с. Сімер Перечинської ТГ 

у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка включена до списку земельних 

ділянок, які будуть виноситися на земельні торги. 
16. Надати Пузакуличу Володимиру Володимировичу, жит. с. Сімер, вул. 

**********, ***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 

0,0515 га, яка розташована в  с. Сімер, вул. Карпатська, 61. 
17. Відмовити Солянику Юрію Івановичу, жит. м. Перечин, вул. **********, 

***, у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відвдення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, площею 2,0 га, яка розташована в м. Перечин, урочище 

«Дежево» у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка відноситься до пайових 

земель. 
18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 
  
 

Міський голова      Іван ПОГОРІЛЯК 
  

Dell
Зачеркивание

Dell
Текстовое поле
Скасованорішенням №414від 15.12.2021р.



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 23 вересня 2021 року № 300  
         м.Перечин 
 
Про надання дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення)меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
на земельну частку (пай)  
 

Відповідно до вимог статей 17, 25, 107, 118, 186, пунктів 9, 16, 17 Розділу 

Х “Перехідних положень” Земельного кодексу України, Закону України “Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)”, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Чубар 

Марії Іванівни та врахувавши висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати Земановій Ярославі Василівні, жит. с. Сімерки, вул. **********, 
***, згоду на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

земельну частку (пай) загальною площею 2,1 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва згідно сертифікату на право на земельну 

частку (пай) серія ЗК № 0128968: 
- у вигляді ріллі - площею 0,81 га в контурі № 693 в с. Ворочево; 
- у вигляді сінокосу – площею 1,20 га в контурі № 368 в с. Сімер. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 
  

Міський голова                                                                      Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 23 вересня 2021 року № 301  
         м.Перечин 
 
Про надання дозволів на розроблення  
проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва  
індивідуальних гаражів 
 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 

81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 

142 глави  22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

будівництва індивідуального гаражу та додані до заяв відповідні технічні 

матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, 

на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати Поприку Олександру Володимировичу, жит. м. Перечин, вул. 

**********, ***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу, площею 0,0030, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 16/1. 
2. Надати Кучаку Андрію Васильовичу, жит. м. Перечин, пл. **********, 

***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, 

площею 0,0024, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 
 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 23 вересня 2021 року № 302  
         м.Перечин 
 

Про надання дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки для ведення особистого  
селянського господарства гр.Ковальовій І.М. 
  

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави 

чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 

22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про 

передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації 

земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для ведення 

особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та 

додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують 

розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте 

селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати Ковальовій Ірині Михайлівні, жит. с. Зарічево, вул. **********, 
***, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,06 га, яка розташована в с. Зарічево, урочище 

«Довжанка». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 
  
 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК   



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 23 вересня 2021 року № 303  
         м.Перечин 
 
Про внесення змін в рішення  
сесій Перечинської міської ради 
 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного 

кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та 

юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни в рішення № 168 від 29.04.2021 року 2 пленарного засідання 6 

сесії VIIІ скликання п. 2 «Про надання дозволів на розроблення технічних 

документацій із землеустрою, проєктів землеустрою щодо відведення на 

земельні ділянки, призначені для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель та споруд», виклавши його в наступній 

редакції: 
  «Надати Канда Олесі Василівні, жит. с. Зарічево, вул. **********, ***, згоду на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 

0,1965 га, яка розташована за адресою: с. Зарічево, вул. Шевченка, 24». 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 
Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК   



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 23 вересня 2021 року № 304  
         м.Перечин 
 
Про надання дозволів 
на проведення експертної  
грошової оцінки земельних ділянок 
 

Керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, Закону України 

«Про оцінку земель», врахувавши висновки постійної депутатської комісії 

міської ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати Ломага Артуру Івановичу (жит. м. Перечин, вул. **********, ***) 
дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим номером 2123210100:01:006:0277 для будівництва та 

обслуговування органів державної влади та місцевого самоврядування, 
площею 0,0285 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Ужгородська, 28. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 
 

Міський голова                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 23 вересня 2021 року № 305  
         м.Перечин 
 
Про затвердження проєктів відведення 
земельних ділянок, призначених для будівництва 
та обслуговування житлових будинків,  
господарських будівель і споруд,  
та передачу земельних ділянок у власність  
  

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п’ятої, статті 40 
глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 

126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та 

документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на 

виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Мулеса Івану Івановичу, жит. с. Сімер, вул. **********, ***, 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,07 га, яка розташована за адресою: с. Сімер, 

вул. П.Тичини, 22:  
1.1.  Передати безоплатно у приватну власність Мулеса Івану Івановичу, 

жит. с. Сімер, вул. **********, ***, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123283600:01:001:0197 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), площею 0,07 га, яка розташована за адресою: с. Сімер, вул. 

П.Тичини, 22. 
2. Затвердити Кононенку Вадиму Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. 

**********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,10 га, яка розташована за 

адресою: м. Перечин, вул. Бр. Кедюличів:  
2.1. Передати безоплатно у приватну власність Кононенку Вадиму 

Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. **********, ***, земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:01:002:0473 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. 

Перечин, вул. Бр. Кедюличів. 
3. Затвердити Бабінець Мирославі Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. 

**********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. 

Перечин, вул. Бр. Кедюличів:  
3.1. Передати безоплатно у приватну власність Бабінець Мирославі 

Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. **********, ***, земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:01:002:0478 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. 

Перечин, вул. Бр. Кедюличів. 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 
 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від  23 вересня 2021 року № 306  
         м.Перечин 
 
Про затвердження технічних документацій 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості),  
призначених для будівництва та обслуговування  
житлових будинків, господарських будівель і споруд,  
та передачу земельних ділянок у власність  
  

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п’ятої, статті 40 

глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 

126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та 

документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на 

виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Крижановській Світлані Казимирівні, жит. м. Перечин, пл. 

**********, *** та Сас Інзі Юліївні, жит. Мікачівського району, с. Кінлодь, 

**********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,0911 га, яка розташована за адресою: 

м. Перечин, вул. Духновича, 20:  
1.1.  Передати безоплатно у спільну сумісну власність Крижановській 

Світлані Казимирівні, жит. м. Перечин, пл. **********, *** та Сас 

Інзі Юліївні, жит. Мукачівського району, с. Кінлодь, **********, 
***, земельну ділянку з кадастровим номером 

2123210100:01:006:0289 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 



ділянка), площею 0,0911 га, яка розташована за адресою: м. 

Перечин, вул. Духновича, 20. 
2. Затвердити Ганичу Володимиру Михайловичу та Куприч Олесі 

Володимирівні, жит. с. Ворочево, вул. **********, ***, технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,16 га, яка розташована за адресою: с. Ворочево, вул. Центральна, 

32:  
2.1.  Передати безоплатно у спільну сумісну власність Ганичу 

Володимиру Михайловичу та Куприч Олесі Володимирівні, жит. с. 

Ворочево, вул. **********, ***, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123280500:01:002:0041 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), площею 0,16 га, яка розташована за адресою: с. Ворочево, 

вул. Центральна, 32. 
3. Затвердити Мудрак Марії-Валерії Степанівні, жит. м. Перечин, вул. 

**********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,0824 га, яка розташована за адресою: 

м. Перечин, вул. Ужгородська, 32:  
3.1.  Передати безоплатно у приватну власність Мудрак Марії-Валерії 

Степанівні, жит. м. Перечин, вул. **********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:002:0474 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0824 га, яка 

розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 32. 
4. Затвердити Сухоставець Олені Янівні, жит. м. Перечин, вул. 

**********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0824 га, яка розташована за адресою: м. 

Перечин, вул. Ужгородська, 32:  
4.1.  Передати безоплатно у приватну власність Сухоставець Олені 

Янівні, жит. м. Перечин, вул. **********, ***, земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:01:002:0471 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,0824 га, яка розташована за 

адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 32. 
5. Затвердити Тороній Василю Михайловичу, жит. с. Сімер, вул. 

**********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0689 га, яка розташована за адресою: м. 

Перечин, вул. П.Мирного, 21:  



5.1.  Передати безоплатно у приватну власність Тороній Василю 

Михайловичу, жит. с. Сімер, вул. **********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:003:0301 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0689 га, яка 

розташована за адресою: м. Перечин, вул. П.Мирного, 21. 
6. Затвердити Пастеляку Михайлу Івановичу, жит. с. Ворочово, вул. 

**********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1525 га, яка розташована за адресою: с. 

Ворочово, вул. Ворочівська, 7:  
6.1.  Передати безоплатно у приватну власність Пастеляку Михайлу 

Івановичу, жит. с. Ворочово, вул. **********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123280500:01:003:0023 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1525 га, яка 

розташована за адресою: с. Ворочово, вул. Ворочівська, 7. 
7. Затвердити Дуран Мирославу Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. 

**********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0782 га, яка розташована за адресою: м. 

Перечин, вул. Підгірна, 1:  
7.1.  Передати безоплатно у приватну власність Дуран Мирославу 

Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. **********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:007:0205 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0782 га, яка 

розташована за адресою: м. Перечин, вул. Підгірна, 1. 
8. Затвердити Дуран Віталію Мирославовичу, жит. м. Перечин, вул. 

**********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0990 га, яка розташована за адресою: м. 

Перечин, вул. Підгірна, 5:  
8.1.  Передати безоплатно у приватну власність Дуран Віталію 

Мирославовичу, жит. м. Перечин, вул. **********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:007:0204 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0990 га, яка 

розташована за адресою: м. Перечин, вул. Підгірна, 5. 
9. Затвердити Кайлику Івану Павловичу, жит. с. Тур’я-Ремета, вул. 

**********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), площею 0,0923 га, яка розташована за адресою: м. 

Перечин, вул. П.Яцка, 3:  
9.1.  Передати безоплатно у приватну власність Кайлику Івану 

Павловичу, жит. с. Тур’я-Ремета, вул. **********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:002:0480 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0923 га, яка 

розташована за адресою: м. Перечин, вул. П.Яцка, 3. 
10. Затвердити Іваник Марії Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. 

**********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,15 га, яка розташована за адресою: с. Сімерки, 

вул. Центральна, 153:  
10.1.  Передати безоплатно у приватну власність Іваник Марії 

Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. **********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123283500:04:001:0021 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,15 га, яка 

розташована за адресою: с. Сімерки, вул. Центральна, 153. 
11. Затвердити Манзичу Михайлу Михайловичу, жит. с. Сімерки, вул. 

**********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1732 га, яка розташована за адресою: с. Сімерки, 

вул. Центральна, 33:  
11.1.  Передати безоплатно у приватну власність Манзичу Михайлу 

Михайловичу, жит. с. Сімерки, вул. **********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123283500:05:003:0042 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1732 га, яка 

розташована за адресою: с. Сімерки, вул. Центральна, 33. 
12. Затвердити Сливич Любові Михайлівні, жит. с. Сімерки, вул. 

**********, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0649 га, яка розташована за адресою: с. Сімерки, 

вул. Центральна, 77а:  
12.1.  Передати безоплатно у приватну власність Сливич Любові 

Михайлівні, жит. с. Сімерки, вул. **********, ***, земельну 

ділянку з кадастровим номером 2123283500:05:003:0043 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0649 га, яка 

розташована за адресою: с. Сімерки, вул. Центральна, 77а. 
13. Затвердити Гутич Марії Василівні, жит. м. Перечин, вул. **********, 

***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. М.Кулі 

(Колгоспна), 24:  
13.1.  Передати безоплатно у приватну власність Гутич Марії Василівні, 

жит. м. Перечин, вул. **********, ***, земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:01:004:0348 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,10 га, яка розташована за 

адресою: м. Перечин, вул. М.Кулі (Колгоспна), 24. 
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 
 
 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 23 вересня 2021 року № 307  
         м.Перечин 
 
Про затвердження проєктів відведення  
земельних ділянок, призначених для  
ведення особистого селянського господарства, 
індивідуального садівництва та передачу  
у власність земельних ділянок. 
 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 

40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 
125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва, та 

додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують 

розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Малишевій Наталії Іванівні, жит. с. Сімер, вул. 

**********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0606 га, 

яка розташована в с. Сімер, урочище «Зарінок»: 
1.1. Передати безоплатно у приватну  власність Малишевій Наталії Іванівні, 

жит. с. Сімер, вул. **********, ***, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123283600:01:002:0086 для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,0606 га, яка розташована в с. Сімер, урочище 

«Зарінок». 
2. Затвердити Бабичу Івану Андрійовичу, жит. с. Ворочово, вул. 

**********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва, площею 0,0750 га, яка розташована 

в с. Ворочово, урочище «Дуброви»: 
2.1 . Передати безоплатно у приватну  власність Бабичу Івану Андрійовичу, 

жит. с. Ворочово, вул. **********, ***, земельну ділянку з кадастровим 



номером 2123280500:02:001:0104 для індивідуального садівництва, 

площею 0,0750 га, яка розташована в с. Ворочово, урочище «Дуброви». 
3. Затвердити Керецман Ганні Андріївні, жит. м. Перечин, вул. **********, 

***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства, площею 0,36 га, яка 

розташована в с. Зарічево, вул. Ю.Бращайка: 
2.1. Передати безоплатно у приватну  власність Керецман Ганні Андріївні, 

жит. м. Перечин, вул. **********, ***, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123281500:03:003:0017 для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,36 га, яка розташована в с. Зарічево, вул. 

Ю.Бращайка. 
4. Затвердити Зизич Катерині Гаврилівні, жит. с. Сімер, вул. **********, 

***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,22 га, яка розташована 

в с. Сімер, вул. Карпатська, 36: 
4.1 . Передати безоплатно у приватну  власність Зизич Катерині Гаврилівні, 

жит. с. Сімер, вул. **********, ***, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123283600:01:002:0087 для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,22 га, яка розташована в с. Сімер, вул. Карпатська, 

36. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.).  

 
Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 23 вересня 2021 року № 308  
         м.Перечин 
 
Про затвердження проєктів відведення  
земельних ділянок, призначених для  
будівництва індивідуального гаражу 
та передачу у власність земельних ділянок. 
  

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 

40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 

125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для 

будівництва індивідуальних гаражів, та додані до заяв відповідні технічні 

матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, 

на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Мельнику Сергію Юрійовичу, жит. м. Ужгород, вул. 

**********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0024 га, яка 

розташована в м. Перечин, вул. Лермонтова, (район водонапірної башні): 
1.1 Передати безоплатно у приватну власність Мельнику Сергію 

Юрійовичу, жит. м. Ужгород, вул. **********, ***, земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:01:004:0347 для будівництва 

індивідуальних гаражів, площею 0,0024 га, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Лермонтова. 
2 Затвердити Мельник Тетяні Федорівні, жит. м. Перечин, вул. **********, 

***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0024 га, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Лермонтова: 
2.1. Передати безоплатно у приватну власність Мельник Тетяні Федорівні, 

жит. м. Перечин, вул. **********, ***, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123210100:01:004:0344 для будівництва індивідуальних 

гаражів, площею 0,0024 га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Лермонтова. 



3 Затвердити Мельнику Юрію Васильовичу, жит. м. Перечин, вул. 

**********, ***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0024 га, яка 

розташована в м. Перечин, вул. Лермонтова: 
3.1. Передати безоплатно у приватну власність Мельник Юрію Васильовичу, 

жит. м. Перечин, вул. **********, ***, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123210100:01:004:0346 для будівництва індивідуальних 

гаражів, площею 0,0024 га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Лермонтова. 
4 Затвердити Бабинець Марії Василівні, жит. м. Перечин, вул. **********, 

***, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0035 га, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Ломоносова, 13: 
4.1. Передати безоплатно у приватну власність Бабинець Марії Василівні, 

жит. м. Перечин, вул. **********, ***, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123210100:01:002:0479 для будівництва індивідуальних 

гаражів, площею 0,0035 га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Ломоносова, 13. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 
         Міський голова      Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 23 вересня 2021 року №  309  
         м.Перечин 
 
Про проведення інвентаризації 
земельних ділянок в м. Перечин 
 
           З метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, 

встановлення їх кількісних та якісних характеристик, а також віднесення їх до 

певних категорій земель, відповідно до статті 79¹ Земельного кодексу України, 

статей 21, 22, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статті 21 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», Порядку проведення інвентаризації 

земель, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» № 513 від 23.05.2012 

р., керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 12 Земельного кодексу України та статтею 

19 Закону України «Про землеустрій», та врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури,  

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Провести інвентаризацію земельної ділянки, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Ужанська, 30/15 С. 
1.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, яка розташована в м. Перечин, вул. Ужанська, 30/15 С, з 

подальшим формуванням даної земельної ділянки. 
2. Провести інвентаризацію земельної ділянки, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Ужанська, 30/2 В. 
2.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, яка розташована в м. Перечин, вул. Ужанська, 30/2 В, з 

подальшим формуванням даної земельної ділянки. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури та містобудування (голова Баєв Є.О.). 
 

Міський голова                                                                       Іван ПОГОРІЛЯК  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 23 вересня 2021 року № 310  
         м.Перечин 
 
Про розстрочку платежу за викуп земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі 

 
Розглянувши заяву  Ковача Віталія Івановича щодо розстрочення на один 

рік половину вартості земельної ділянки площею 0,0250 га, яка знаходиться за 

адресою: м. Перечин, вул. Ломоносова, 15. Відповідно до статті 14 Конституції 

України, рішення сесії № 509 від 14 травня 2019 року 10 сесії 1 пленарного 

засідання VII скликання «Про затвердження експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, надання дозволу на продаж», ст.ст.83,127,128 Земельного 

Кодексу України, постанови Кабінету міністрів від 22.04.2009 року №381 «Про 

затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за 

придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», керуючись 

пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати гр. Ковачу Віталію Івановичу дозвіл на розстрочення платежу за 

придбання земельної ділянки з кадастровим номером 2123210100:01:002:0457 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0250 га, яка 

розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ломоносова, 15: 
1.1. За земельну ділянку, кадастровий номер 2123210100:01:002:0457, площею 

0,0250 га (загальна ціна продажу 53745,00 грн. (п’ятдесят три тисячі сімсот 

сорок п’ять грн. 00 коп.), що розташована за адресою: Закарпатська обл., м. 

Перечин, вул. Ломоносова, 15, з урахуванням сплаченого авансового внеску 

в сумі  17028,00 грн. (сімнадцять тисяч двадцять вісім грн. 00 коп.) 

пропорційно до нормативно-грошової оцінки вартості земельної ділянки). 

Сплатити протягом 30-ти календарних днів після нотаріального посвідчення 

договору купівлі-продажу не менш як 50% (п’ятдесят відсотків) частини 

платежу, що зараховується до місцевого бюджету в сумі 18358,50 грн. 

(вісімнадцять тисяч триста п’ятдесят вісім грн. 50 коп.). 
1.2. На залишок вартості в сумі 18358,50 грн. (вісімнадцять тисяч триста 

п’ятдесят вісім грн. 50 коп.) покупцю надати розстрочку по сплаті на 1 рік з 

щомісячним погашенням рівними частинами до 25 числа кожного місяця за 

графіком, що є невід′ємною частиною договору купівлі-продажу  або 



одноразово у повному обсязі у строк, який не перевищує одного місяця після 

внесення першого або чергового платежу. Під час визначення розміру 

платежу враховується індекс інфляції, встановлений Держкомстатом за 

період з місяця, що настає за тим, в якому внесено перший платіж, по місяць, 

що передує місяцю внесення останнього платежу. 
1.3. Прострочення погашення частини платежу більш, як на два місяці є 

підставою для припинення розстрочення платежу за придбання земельної 

ділянки. Залишок платежу підлягає стягненню Перечинською міською радою 

у порядку, встановленому законом. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова                                                                     Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 23 вересня 2021 року № 311  
         м.Перечин 
 
Про затвердження продажу права власності 
шляхом проведення земельних торгів у формі 
аукціону  на земельну ділянку площею 0,4231 га 
за кадастровим номером 2123210100:01:004:0333 
 

З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12, 134-139 Земельного кодексу України з 

метою продажу земельної ділянки на земельних торгах, керуючись статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, 

міська рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № 1 - кадастровий номер 

2123210100:01:004:0333, площею  0,4231 га, що розташована за адресою: м. 

Перечин вул. Колгоспна (вул. М.Кулі) Ужгородського району Закарпатської 

області, Перечинська міська рада, категорія земель – землі рекреаційного 

призначення, цільове призначення – 07.02- для будівництва та 

обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту для продажу у власність 

на земельних торгах у формі аукціону. 
2. Затвердити вартість земельної ділянки, що намічена для продажу на 

земельних торгах у формі аукціону для будівництва та обслуговування 

об’єктів фізичної культури і спорту розташованої на території Перечинської 

міської ради, за адресою: м. Перечин вул. Колгоспна (вул. М.Кулі) 

Ужгородського району Закарпатської області, площею  0,4231га 

кадастровий номер 2123210100:01:004:0333, у сумі 332 895,08 грн. (триста 

тридцять дві тисячі вісімсот дев’яносто п’ять грн. 08 коп.) (без урахування 

ПДВ), в розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки – 78,68 грн. 
3. Продати вільну від забудови земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту розташованої на 

території Перечинської міської ради, за адресою: м. Перечин вул. Колгоспна 

(вул. М.Кулі) Ужгородського району Закарпатської області, площею  

0,4231га кадастровий номер 2123210100:01:004:0333, у сумі 332 895,08 грн. 

(триста тридцять дві тисячі вісімсот дев’яносто п’ять грн. 08 коп.) (без 



урахування ПДВ), в розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки 

– 78,68 грн. 
4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 
5. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 
6. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором електронного 

майданчика, підключеного до електронної торгової системи для проведення 

та організацію торгів, відповідно до пункту 2 статті 135 Земельного кодексу 

України. 
7. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону: 
7.1. Відповідно до п.5 ст. 135 ЗКУ, п.5 ст. 136 ЗКУ, на виконання п.31 ст.137 

ЗКУ 
7.1.1. Відшкодувати Організатору земельних торгів витрати, здійснені на 

підготовку лоту до проведення земельних торгів в частині 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

обє’днання земельних ділянок кадастровий номер 

2123210100:01:004:0333, площею 0,4231 га, в сумі 6500,00 грн.(шість 

тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) 
7.1.2. Відшкодувати Організатору земельних торгів витрати, здійснені на 

підготовку лоту до проведення земельних торгів в частині 

виготовлення Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

в сумі 300,00грн (триста грн.00коп.) 
7.1.3. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки. 
8. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка підлягає 

продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2021 у разі продажу. 
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 
Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

Від23 вересня 2021 року № 312  
         м.Перечин 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної  
документації із землеустрою щодо встановлення  
меж частини земельної ділянки комунальної власності,  
на яку поширюється право земельного сервітуту 
 

 Розглянувши заяви гр. Павліш Елли Михайлівни та гр. Павліша Валерія 

Юрійовича про встановлення сервітуту, відповідно до ст.ст. 12, 98, 99, 100 

Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», 

враховуючи висновки постійної комісії Перечинської міської ради з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства, керуючись п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Надати дозвіл Виконавчому комітету Перечинської міської ради 

Закарпатської області на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки 

комунальної власності, на яку поширюється дія земельного сервітуту на 

право проїзду, площа 0,0074 га, кадастровий номер 

2123210100:01:006:0260, по вул. Будівельників, 6а в м. Перечин 

Закарпатської області.  
2.  Технічну документацію із землеустрою виготовити у відповідності до 

чинного законодавства і подати на розгляд та затвердження сесії 

Перечинської міської ради. 
3.  Визначити Павліш Еллу Михайлівну та Павліша Валерія Юрійовича 

замовниками технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки комунальної власності, на яку 

поширюється дія земельного сервітуту на право проїзду, площа 0,0074 га, 

кадастровий номер 2123210100:01:006:0260,по вул. Будівельників, 6а в м. 
Перечин Закарпатської області.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 
Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 23 вересня 2021 року № 313  
         м.Перечин 
 
Про надання дозволу на передачу 
земельної ділянки в суборенду 
 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 123, 120, 121, 

п. 2 ст. 134 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», розглянувши 

лист ДП «Ужгородське військове лісництво», міська рада: 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл Державному підприємству Ужгородське військове 

лісництво на передачу орендованої земельної ділянки (площею 1,2057га),  

яка розташована за адресою:  м.Перечин, провул.Ужанський, 5 Б 

(кадастровий номер 2123210100:01:003:0315, цільове призначення - для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості) 
в суборенду без зміни цільового призначення, за умови, що: 

1.1 . Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому; 
1.2 . Строк суборенди не може перевищувати строку визначеного договором 

оренди землі. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства (Голова комісії:Баєв Є.О.). 
 
Міський голова                                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 23 вересня 2021 року № 314  
         м.Перечин 
 
Про затвердження звітів про оцінку 
майна комунальної власності 
 

З метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної 

власності  територіальної громади, відповідно до Закону України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,  керуючись 

ст. 16, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити звіт про оцінку нерухомого майна -  будівлі котельні, площею 87,3 

кв.м, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, 

вул.Ужанська, 19-К у сумі 82149,00 грн. без ПДВ. (з ПДВ - в сумі 98578,80 грн.). 
2. Затвердити звіт про оцінку нерухомого майна – вбудованих приміщень (49-52) 

на другому поверсі будівлі (літ АА'А’), площею 98,7 кв.м, що знаходиться за 

адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужгородська, 20 у сумі 
512154,00 грн. без ПДВ. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (Голова комісії:Кравець В.В.). 
 
 
 
Міський голова                                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
           УКРАЇНА 

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 3 пленарне засідання 

                                                                                          8 сесії VIII скликання  
                                      РІШЕННЯ  

 
від  23 вересня 2021 року №315 
м.Перечин 
 
Про намір передачі комунального 
майна в оренду та затвердження  
оголошення про передачу майна в оренду  
на аукціоні 
 

З метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної 

власності  територіальної громади, відповідно до ст. 3, 6, 18 Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 року №483, керуючись ст. 16, 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Передати в оренду вбудовані приміщення (№49-52) на другому поверсі 

будівлі, загальною площею 98,7 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужгородська, 20. 
2. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудовані приміщення (№49-52) на 

другому поверсі будівлі, загальною площею 98,7 кв. м, що розташована за 

адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужгородська, 20 до Переліку 

першого типу відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна». 
3. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудованих приміщення (№49-52) на другому поверсі будівлі, загальною 

площею 98,7 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужгородська, 20 згідно додатку 1. 
4. Передати в оренду Квартирно-експлуатаційному відділу м.Мукачево 

вбудовані приміщення (№8, №8А, №8Б, №9, №10, №15-17) на першому 

поверсі будівлі, загальною площею 116,9 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, пл.Народна, 16 на строк 5 років з орендною 

платою 1 грн. в рік для розміщення Першого відділу Ужгородського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 
5. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудовані приміщення (№8, №8А, 

№8Б, №9, №10, №15-17) на першому поверсі будівлі, загальною площею 116,9 
кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, 



пл.Народна, 16 до Переліку другого типу відповідно до Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна». 
6. Передати в оренду  Ужгородській районній державній адміністрації вбудовані 

приміщення (№3, №4, №9), на другому поверсі будівлі, загальною площею 

45,5 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, 

пл.Народна, 16 на строк 5 років з орендною платою 1 грн. в рік. 
7. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудовані приміщення (№3, №4, №9) 

на другому поверсі будівлі, загальною площею 45,5 кв. м, що розташована за 

адресою: Закарпатська область, м.Перечин, пл.Народна, 16 до Переліку 

другого типу відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна». 
8. Передати в оренду будівлю, фельдшерсько-акушерський пункт, загальною 

площею  кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

Перечинський р-н, с.Ворочево, 228а. 
9.  Включити потенційний об’єкт оренди - будівлю, фельдшерсько-акушерський 

пункт, загальною площею 51 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, Перечинський р-н, с.Ворочево, 228а до Переліку першого типу 

відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна». 
10. Передати в оренду вбудовані приміщення (№16-17) на другому поверсі 

будівлі, загальною площею 31 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 19А. 
11. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудовані приміщення (№16-17) на 

другому поверсі будівлі, загальною площею 31 кв. м, що розташована за 

адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 19А до Переліку 
першого типу відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна». 
12.  Передати в оренду вбудоване приміщення (№19) на другому поверсі будівлі, 

загальною площею 16,5 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 19А. 
13. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудоване приміщення (№19) на 

другому поверсі будівлі, загальною площею 16,5 кв. м, що розташована за 

адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 19А до Переліку 

першого типу відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна». 
14.  Передати в оренду вбудоване приміщення (№20) на другому поверсі будівлі, 

загальною площею 16,4 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 19А. 
15. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудоване приміщення (№20) на 

другому поверсі будівлі, загальною площею 16,4 кв. м, що розташована за 

адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 19А до Переліку 

першого типу відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна». 
16. Здійснити заходи щодо передачі об’єктів визначених даним рішенням в 

оренду відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» та здійснити заходи щодо оцінки (переоцінки) об’єктів 

визначених пунктами 5,7,9,11,13,15 даного рішення. 



17. Передати в оренду вбудоване приміщення (№5) на першому поверсі будівлі 

(А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 28.1 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9. 
18. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудоване приміщення (№5) на 

першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 28.1 кв. м, що 

розташована за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 до 

Переліку першого типу відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна». 
19. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудоване приміщення (№5) на першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), 
загальною площею 28.1 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 згідно додатку 2. 
20. Передати в оренду вбудоване приміщення (№4) на першому поверсі будівлі 

(А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 56,0 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9. 
21. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудоване приміщення (№4) на 

першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 56,0 кв. м, що 

розташована за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 до 

Переліку першого типу відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна». 
22. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудоване приміщення (№4) на першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), 
загальною площею 56,0 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 згідно додатку 3. 
23. Передати в оренду вбудовані приміщення (№2-3) на першому поверсі будівлі 

(А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 85,8 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9. 
24. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудовані приміщення (№2-3) на 

першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 85,8 кв. м, що 

розташована за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 до 

Переліку першого типу відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна». 
25. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудованих приміщень (№2-3) на першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), 
загальною площею 85,8 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 згідно додатку 4. 
26.  Передати в оренду вбудовані приміщення (№31-32) на першому поверсі 

будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 43,9 кв. м, що розташована за 

адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9. 
27. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудовані приміщення (№31-32) на 

першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 43,9 кв. м, що 

розташована за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 до 

Переліку першого типу відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна». 
28. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудованих приміщеннь (№31-32) на першому поверсі будівлі 



(А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 43,9 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 згідно додатку 5. 
29. Передати в оренду вбудоване приміщення (№30) на першому поверсі будівлі 

(А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 40,6 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9. 
30. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудоване приміщення (№30) на 

першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 40,6 кв. м, що 

розташована за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 до 

Переліку першого типу відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна». 
31. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудоване приміщення (№30) на першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), 
загальною площею 40,6 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 згідно додатку 6. 
32. Передати в оренду вбудоване приміщення (№29) на першому поверсі будівлі 

(А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 41,3 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9. 
33. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудоване приміщення (№29) на 

першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 41,3 кв. м, що 

розташована за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 до 

Переліку першого типу відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна». 
34. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудоване приміщення (№29) на першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), 
загальною площею 41,3 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 згідно додатку 7. 
35. Передати в оренду вбудоване приміщення (№28) на першому поверсі будівлі 

(А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 19,1 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9. 
36. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудоване приміщення (№28) на 

першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 19,1 кв. м, що 

розташована за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 до 

Переліку першого типу відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна». 
37. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудоване приміщення (№28) на першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), 
загальною площею 19,1 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 згідно додатку 8. 
38. Передати в оренду вбудоване приміщення (№27) на першому поверсі будівлі 

(А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 64,9 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9. 
39. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудоване приміщення (№27) на 

першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 64,9 кв. м, що 

розташована за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 до 

Переліку першого типу відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна». 



40. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудоване приміщення (№27) на першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), 
загальною площею 64,9 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 згідно додатку 9. 
41. Передати в оренду вбудоване приміщення (№50) на другому поверсі будівлі 

(А,АІІІ), загальною площею 29,2 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9. 
42. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудоване приміщення (№50) на 

другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною площею 29,2 кв. м, що розташована 

за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 до Переліку 

першого типу відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна». 
43. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудоване приміщення (№50) на другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною 

площею 29,2 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужанська, 9 згідно додатку 10. 
44. Передати в оренду вбудоване приміщення (№49) на другому поверсі будівлі 

(А,АІІІ), загальною площею 55,7 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9. 
45. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудоване приміщення (№49) на 

другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною площею 55,7 кв. м, що розташована 

за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 до Переліку 

першого типу відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна». 
46. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудоване приміщення (№49) на другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною 

площею 55,7 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужанська, 9 згідно додатку 11. 
47. Передати в оренду вбудоване приміщення (№48) на другому поверсі будівлі 

(А,АІІІ), загальною площею 64,1 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9. 
48. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудоване приміщення (№48) на 

другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною площею 64,1 кв. м, що розташована 

за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 до Переліку 

першого типу відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна». 
49. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудоване приміщення (№48) на другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною 

площею 64,1 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужанська, 9 згідно додатку 12. 
50. Передати в оренду вбудоване приміщення (№47) на другому поверсі будівлі 

(А,АІІІ), загальною площею 63,7 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9. 
51. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудоване приміщення (№47) на 

другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною площею 63,7 кв. м, що розташована 

за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 до Переліку 



першого типу відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна». 
52. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудоване приміщення (№47) на другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною 

площею 63,7 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужанська, 9 згідно додатку 13. 
53. Передати в оренду вбудоване приміщення (№46) на другому поверсі будівлі 

(А,АІІІ), загальною площею 68,0 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9. 
54. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудоване приміщення (№46) на 

другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною площею 68,0 кв. м, що розташована 

за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 до Переліку 

першого типу відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна». 
55. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудоване приміщення (№46) на другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною 

площею 68,0 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужанська, 9 згідно додатку 14. 
56. Передати в оренду вбудоване приміщення (№45) на другому поверсі будівлі 

(А,АІІІ), загальною площею 42,6 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9. 
57. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудоване приміщення (№45) на 

другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною площею 42,6 кв. м, що розташована 

за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 до Переліку 

першого типу відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна». 
58. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудоване приміщення (№45) на другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною 

площею 42,6 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужанська, 9 згідно додатку 15. 
59. Передати в оренду вбудоване приміщення (№44) на другому поверсі будівлі 

(А,АІІІ), загальною площею 19,9 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9. 
60. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудоване приміщення (№44) на 

другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною площею 19,9 кв. м, що розташована 

за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 до Переліку 

першого типу відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна». 
61. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудоване приміщення (№44) на другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною 

площею 19,9 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужанська, 9 згідно додатку 16. 
62. Передати в оренду вбудоване приміщення (№43) на другому поверсі будівлі 

(А,АІІІ), загальною площею 67,3 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9. 
63. Включити потенційний об’єкт оренди - вбудоване приміщення (№43) на 

другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною площею 67,3 кв. м, що розташована 



за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 до Переліку 

першого типу відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна». 
64. Затвердити умови та оголошення щодо передачі майна в оренду, а саме 

вбудоване приміщення (№43) на другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною 

площею 67,3 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужанська, 9 згідно додатку 17. 
65. Затвердити умови та оголошення щодо про передачу майна в оренду, а саме 

будівлі фельшерсько-акушерського пункту, що належить  до комунальної 

власності Перечинської міської ради Закарпатської області, що розташована 

за адресою: Закарпатська область, Перечинський (Ужгородський) р-н., 

с.Сімер, вул.Карпатська (Леніна), буд.65, загальною площею 51,5 м2 згідно 

додатку 18. 
66. Затвердити протокол про результати електронного аукціону №LLЕ001-UA-

20210811-97352 від 07.09.2021 року. 
67. Надати  Чиняк Андрію Віталійовичу (ІПН 3633604574) в оренду вбудовані 

приміщення,  що належить  до комунальної власності Перечинської міської 

ради Закарпатської області та розташовані за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, пл.Народна, 19, загальною площею 90 кв.м,, строком на 5 років за 

запропонованою ним ціною в сумі 7510,00 грн. (сім тисяч п’ятсот десять 
гривень 00 копійок) без ПДВ в місяць, враховуючи умови проведеного 

аукціону. 
68. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди вбудованих 

приміщень, що розташовані за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, 

пл.Народна, 19, загальною площею 90 кв.м,, враховуючи дане рішення. 
69.  Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства на 

офіційному веб-сайті міської ради, внести інформацію про об’єкти оренди до 

електронної торгової системи та провести заходи щодо проведення аукціону.  
70. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (Голова комісії:Кравець В.В.). 
 

Міський голова                                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 

  



Додаток 1  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудованих приміщень (№49-52), загальною площею 98,7 кв. м, що 

розташована за адресою: Закарпатська область м.Перечин, Ужгородська, 20 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда будівлі, вбудовані приміщення (№49-52) на 
другому поверсі будівлі, загальною площею 98,7 кв. м, за 
адресою: Закарпатська область, м.Перечин, 
вул.Ужгородська, 20 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської оади 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –5121,54 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 2560,77 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 2560,77 грн,  

Вартість об’єкта оренди 

  

512154,00 грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду  

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

5 років 

mailto:rada_perechyn@ukr.net


Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужгородська, 20 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 98,7 кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста.   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 
інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Не застосовується 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 
Майно може бути використано за будь-яким 

цільовим призначенням 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

- 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 
щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Не застосовується 



Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 51,22 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 10243,08 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 

15 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 



орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 

  



Додаток 2  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудоване приміщення (№5) на першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), 
загальною площею 28.1 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда вбудоване приміщення (№5) на першому 
поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 28.1 
кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 
м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської ради 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –124,50 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 62,25 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 62,25 грн. 

Вартість об’єкта оренди 

  

12449,71 грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду - 

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

5 років 

mailto:rada_perechyn@ukr.net


використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 28,1 кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста, на 
першому поверсі будівлі колишньої ЗОШ І-ІІІ ст..   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Наявне обмеження відповідно до п.29 Порядку 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 

Об’єкт може використовуватися лише для потреб 
освіти (у тому числі роботи різних гуртків, приватних 
підприємців, які працюють на розвиток дитини), 
медицини, соціального напрямку та культури 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг 
буде здійснюватися через договори про 
відшкодування комунальних послуг з 
балансоутримувачем - Відділом освіти, культури, сім’ї, 
молоді та  спорту Перечинської міської ради  

 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 

Надається згода на здійснення поточного ремонту 



щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 1,25 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 249,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 

85 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 



іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 
гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 

  



Додаток 3  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудоване приміщення (№4) на першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), 
загальною площею 56,0 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда вбудованого приміщення (№4) на першому 
поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 56,0 
кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 
м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської ради 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –248,11 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 124,06 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 124,06 грн. 

Вартість об’єкта оренди 

  

24810,80 грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду - 

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

5 років 

mailto:rada_perechyn@ukr.net


використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 56,0 кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста, на 
першому поверсі будівлі колишньої ЗОШ І-ІІІ ст..   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Наявне обмеження відповідно до п.29 Порядку 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 

Об’єкт може використовуватися лише для потреб 
освіти (у тому числі роботи різних гуртків, приватних 
підприємців, які працюють на розвиток дитини), 
медицини, соціального напрямку та культури 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг 
буде здійснюватися через договори про 
відшкодування комунальних послуг з 
балансоутримувачем - Відділом освіти, культури, сім’ї, 
молоді та  спорту Перечинської міської ради  

 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 

Надається згода на здійснення поточного ремонту 



щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 2,48 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 496,22 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 

85 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 



іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 
гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 

  



Додаток 4  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудовані приміщення (№2-3) на першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), 
загальною площею 85,8 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда вбудованих приміщень (№2-3) на першому 
поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 85,8 
кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 
м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської ради 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –380,14 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 190,07 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 190,07 грн.  

Вартість об’єкта оренди 

  

38013,70 грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду - 

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

5 років 

mailto:rada_perechyn@ukr.net


використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 85,8 кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста, на 
першому поверсі будівлі колишньої ЗОШ І-ІІІ ст..   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Наявне обмеження відповідно до п.29 Порядку 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 

Об’єкт може використовуватися лише для потреб 
освіти (у тому числі роботи різних гуртків, приватних 
підприємців, які працюють на розвиток дитини), 
медицини, соціального напрямку та культури 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг 
буде здійснюватися через договори про 
відшкодування комунальних послуг з 
балансоутримувачем - Відділом освіти, культури, сім’ї, 
молоді та  спорту Перечинської міської ради  

 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 

Надається згода на здійснення поточного ремонту 



щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 3,80 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 760,28 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 

85 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 



іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 
гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 

  



Додаток 5  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудовані приміщення (№31-32) на першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), 
загальною площею 43,9 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда вбудованих приміщень (№31-32) на першому 
поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 43,9 
кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 
м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської ради 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –194,50 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 97,25 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 97,25 грн. 

Вартість об’єкта оренди 

  

19449,90 грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду - 

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

5 років 

mailto:rada_perechyn@ukr.net


використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 43,9 кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста, на 
першому поверсі будівлі колишньої ЗОШ І-ІІІ ст..   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Наявне обмеження відповідно до п.29 Порядку 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 

Об’єкт може використовуватися лише для потреб 
освіти (у тому числі роботи різних гуртків, приватних 
підприємців, які працюють на розвиток дитини), 
медицини, соціального напрямку та культури 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг 
буде здійснюватися через договори про 
відшкодування комунальних послуг з 
балансоутримувачем - Відділом освіти, культури, сім’ї, 
молоді та  спорту Перечинської міської ради  

 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 

Надається згода на здійснення поточного ремонту 



щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 1,95 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 389,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 
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Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 



іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 
гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 

  



Додаток 6  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудоване приміщення (№30) на першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), 
загальною площею 40,6 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда вбудованого приміщення (№30) на першому 
поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 40,6 
кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 
м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської ради 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –179,88 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 89,94 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 89,94 грн. 

Вартість об’єкта оренди 

  

17987,83 грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду - 

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

5 років 
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використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 40,6 кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста, на 
першому поверсі будівлі колишньої ЗОШ І-ІІІ ст..   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Наявне обмеження відповідно до п.29 Порядку 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 

Об’єкт може використовуватися лише для потреб 
освіти (у тому числі роботи різних гуртків, приватних 
підприємців, які працюють на розвиток дитини), 
медицини, соціального напрямку та культури 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг 
буде здійснюватися через договори про 
відшкодування комунальних послуг з 
балансоутримувачем - Відділом освіти, культури, сім’ї, 
молоді та  спорту Перечинської міської ради  

 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 

Надається згода на здійснення поточного ремонту 



щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 1,80 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 359,76 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 
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Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 



іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 
гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 

  



Додаток 7  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудоване приміщення (№29) на першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), 
загальною площею 41,3 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда вбудованого приміщення (№29) на першому 
поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 41,3 
кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 
м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської ради 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –182,98 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 91,49 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 91,49 грн. 

Вартість об’єкта оренди 

  

18297,97 грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду - 

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

5 років 
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використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 41,3 кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста, на 
першому поверсі будівлі колишньої ЗОШ І-ІІІ ст..   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Наявне обмеження відповідно до п.29 Порядку 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 

Об’єкт може використовуватися лише для потреб 
освіти (у тому числі роботи різних гуртків, приватних 
підприємців, які працюють на розвиток дитини), 
медицини, соціального напрямку та культури 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг 
буде здійснюватися через договори про 
відшкодування комунальних послуг з 
балансоутримувачем - Відділом освіти, культури, сім’ї, 
молоді та  спорту Перечинської міської ради  

 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 

Надається згода на здійснення поточного ремонту 



щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 1,83 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 365,96 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 

85 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 



іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 
гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 

  



Додаток 8  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудоване приміщення (№28) на першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), 
загальною площею 19,1 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда вбудованого приміщення (№28) на першому 
поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 19,1 
кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 
м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської ради 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –84,62 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 42,31 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 42,31 грн. 

Вартість об’єкта оренди 

  

8462,26грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду - 

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

5 років 

mailto:rada_perechyn@ukr.net


використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 19,1 кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста, на 
першому поверсі будівлі колишньої ЗОШ І-ІІІ ст..   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Наявне обмеження відповідно до п.29 Порядку 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 

Об’єкт може використовуватися лише для потреб 
освіти (у тому числі роботи різних гуртків, приватних 
підприємців, які працюють на розвиток дитини), 
медицини, соціального напрямку та культури 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг 
буде здійснюватися через договори про 
відшкодування комунальних послуг з 
балансоутримувачем - Відділом освіти, культури, сім’ї, 
молоді та  спорту Перечинської міської ради  

 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 

Надається згода на здійснення поточного ремонту 



щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 0,85 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 169,24 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 
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Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 



іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 
гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 

  



Додаток 9  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудоване приміщення (№27) на першому поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), 
загальною площею 64,9 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда вбудованого приміщення (№27) на першому 
поверсі будівлі (А,АІ,АІІ,АІІІ,АІV), загальною площею 64,9 
кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 
м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської ради 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –287,54 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 143,77 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 143,77 грн. 

Вартість об’єкта оренди 

  

28753,95 грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду - 

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

5 років 

mailto:rada_perechyn@ukr.net


використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 64,9 кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста, на 
першому поверсі будівлі колишньої ЗОШ І-ІІІ ст..   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Наявне обмеження відповідно до п.29 Порядку 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 

Об’єкт може використовуватися лише для потреб 
освіти (у тому числі роботи різних гуртків, приватних 
підприємців, які працюють на розвиток дитини), 
медицини, соціального напрямку та культури 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг 
буде здійснюватися через договори про 
відшкодування комунальних послуг з 
балансоутримувачем - Відділом освіти, культури, сім’ї, 
молоді та  спорту Перечинської міської ради  

 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 

Надається згода на здійснення поточного ремонту 



щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 2,88 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 575,08 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 
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Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 



іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 
гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 

  



Додаток 10  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудоване приміщення (№50) на другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною 
площею 29,2 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда вбудованого приміщення (№50) на другому 
поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною площею 29,2 кв. м, що 
розташована за адресою: Закарпатська область, 
м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської ради 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –129,37 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 64,69 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 64,69 грн. 

Вартість об’єкта оренди 

  

12937,06 грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду - 

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

5 років 

mailto:rada_perechyn@ukr.net


використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 29,2  кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста, на 
другому поверсі будівлі колишньої ЗОШ І-ІІІ ст..   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Наявне обмеження відповідно до п.29 Порядку 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 

Об’єкт може використовуватися лише для потреб 
освіти (у тому числі роботи різних гуртків, приватних 
підприємців, які працюють на розвиток дитини), 
медицини, соціального напрямку та культури 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг 
буде здійснюватися через договори про 
відшкодування комунальних послуг з 
балансоутримувачем - Відділом освіти, культури, сім’ї, 
молоді та  спорту Перечинської міської ради  

 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 

Надається згода на здійснення поточного ремонту 



щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 1,29 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 258,74 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 

85 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 



іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 
гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 

  



Додаток 11  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудоване приміщення (№49) на другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною 

площею 55,7 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда вбудованого приміщення (№49) на другому 
поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною площею 55,7 кв. м, що 
розташована за адресою: Закарпатська область, 
м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської ради 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –246,78 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 123,39 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 123,39 грн.  

Вартість об’єкта оренди 

  

24677,89 грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду - 

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

5 років 

mailto:rada_perechyn@ukr.net


використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 55,7  кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста, на 
другому поверсі будівлі колишньої ЗОШ І-ІІІ ст..   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Наявне обмеження відповідно до п.29 Порядку 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 

Об’єкт може використовуватися лише для потреб 
освіти (у тому числі роботи різних гуртків, приватних 
підприємців, які працюють на розвиток дитини), 
медицини, соціального напрямку та культури 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг 
буде здійснюватися через договори про 
відшкодування комунальних послуг з 
балансоутримувачем - Відділом освіти, культури, сім’ї, 
молоді та  спорту Перечинської міської ради  

 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 

Надається згода на здійснення поточного ремонту 



щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 2,47 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 493,56 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 
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Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 



іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 
гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 

  



Додаток 12  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудоване вбудоване приміщення (№48) на другому поверсі будівлі (А,АІІІ), 
загальною площею 64,1 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда вбудованого вбудоване приміщення (№48) на 
другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною площею 64,1 
кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 
м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської ради 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –284,00 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 142,00 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 142,00 грн. 

Вартість об’єкта оренди 

  

28399,51 грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду - 

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

5 років 

mailto:rada_perechyn@ukr.net


використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 64,1  кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста, на 
другому поверсі будівлі колишньої ЗОШ І-ІІІ ст..   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Наявне обмеження відповідно до п.29 Порядку 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 

Об’єкт може використовуватися лише для потреб 
освіти (у тому числі роботи різних гуртків, приватних 
підприємців, які працюють на розвиток дитини), 
медицини, соціального напрямку та культури 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг 
буде здійснюватися через договори про 
відшкодування комунальних послуг з 
балансоутримувачем - Відділом освіти, культури, сім’ї, 
молоді та  спорту Перечинської міської ради  

 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 

Надається згода на здійснення поточного ремонту 



щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку  під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 2,84 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 568,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 
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Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 



іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 
гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 

  



Додаток 13  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудоване приміщення (№47) на другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною 

площею 63,7 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда вбудованого приміщення (№47) на другому 
поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною площею 63,7 кв. м, що 
розташована за адресою: Закарпатська область, 
м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської ради 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –282,22 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 141,11 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 141,11 грн. 

Вартість об’єкта оренди 

  

28222,29 грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду - 

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

5 років 

mailto:rada_perechyn@ukr.net


використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 63,7  кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста, на 
другому поверсі будівлі колишньої ЗОШ І-ІІІ ст..   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Наявне обмеження відповідно до п.29 Порядку 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 

Об’єкт може використовуватися лише для потреб 
освіти (у тому числі роботи різних гуртків, приватних 
підприємців, які працюють на розвиток дитини), 
медицини, соціального напрямку та культури 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг 
буде здійснюватися через договори про 
відшкодування комунальних послуг з 
балансоутримувачем - Відділом освіти, культури, сім’ї, 
молоді та  спорту Перечинської міської ради  

 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 

Надається згода на здійснення поточного ремонту 



щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 2,82 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 564,44 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 

85 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 



іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 
гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 

  



Додаток 14  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудоване приміщення (№46) на другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною 

площею 68,0 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда вбудованого приміщення (№46) на другому 
поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною площею 68,0 кв. м, що 
розташована за адресою: Закарпатська область, 
м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської ради 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –301,27 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 150,64 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 150,64 грн. 

Вартість об’єкта оренди 

  

30127,40 грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду - 

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

5 років 
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використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 68,0  кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста, на 
другому поверсі будівлі колишньої ЗОШ І-ІІІ ст..   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Наявне обмеження відповідно до п.29 Порядку 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 

Об’єкт може використовуватися лише для потреб 
освіти (у тому числі роботи різних гуртків, приватних 
підприємців, які працюють на розвиток дитини), 
медицини, соціального напрямку та культури 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг 
буде здійснюватися через договори про 
відшкодування комунальних послуг з 
балансоутримувачем - Відділом освіти, культури, сім’ї, 
молоді та  спорту Перечинської міської ради  

 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 

Надається згода на здійснення поточного ремонту 



щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 3,01 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 602,54 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 
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Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 



іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 
гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 

  



Додаток 15  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудоване приміщення (№45) на другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною 

площею 42,6 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда вбудованого приміщення (№45) на другому 
поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною площею 42,6 кв. м, що 
розташована за адресою: Закарпатська область, 
м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської ради 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –188,74 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 94,37 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 94,37 грн. 

Вартість об’єкта оренди 

  

18873,93 грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду - 

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

5 років 

mailto:rada_perechyn@ukr.net


використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 42,6  кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста, на 
другому поверсі будівлі колишньої ЗОШ І-ІІІ ст..   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Наявне обмеження відповідно до п.29 Порядку 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 

Об’єкт може використовуватися лише для потреб 
освіти (у тому числі роботи різних гуртків, приватних 
підприємців, які працюють на розвиток дитини), 
медицини, соціального напрямку та культури 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг 
буде здійснюватися через договори про 
відшкодування комунальних послуг з 
балансоутримувачем - Відділом освіти, культури, сім’ї, 
молоді та  спорту Перечинської міської ради  

 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 

Надається згода на здійснення поточного ремонту 



щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 1,89 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 377,48 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 

85 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 



іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 
гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 

  



Додаток 16  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудоване приміщення (№44) на другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною 

площею 19,9 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда вбудованого приміщення (№44) на другому 
поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною площею 19,9 кв. м, що 
розташована за адресою: Закарпатська область, 
м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської ради 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –88,17 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 44,09 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 44,09 грн. 

Вартість об’єкта оренди 

  

8816,70 грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду - 

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

5 років 

mailto:rada_perechyn@ukr.net


використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 19,9  кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста, на 
другому поверсі будівлі колишньої ЗОШ І-ІІІ ст..   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Наявне обмеження відповідно до п.29 Порядку 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 

Об’єкт може використовуватися лише для потреб 
освіти (у тому числі роботи різних гуртків, приватних 
підприємців, які працюють на розвиток дитини), 
медицини, соціального напрямку та культури 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг 
буде здійснюватися через договори про 
відшкодування комунальних послуг з 
балансоутримувачем - Відділом освіти, культури, сім’ї, 
молоді та  спорту Перечинської міської ради  

 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 

Надається згода на здійснення поточного ремонту 



щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 0,88 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 176,34 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 

85 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 



іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 
гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 

  



Додаток 17  
до рішення  

Перечинської міської ради  
від 23.09.2021 р. №______ 

 
Умови та оголошення про передачу майна в оренду, 

- вбудоване приміщення (№43) на другому поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною 
площею 67,3 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська область, 

м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Інформація про об’єкт оренди 

Оренда вбудованого приміщення (№43) на другому 
поверсі будівлі (А,АІІІ), загальною площею 67,3 кв. м, що 
розташована за адресою: Закарпатська область, 
м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Повне найменування та адреса 
орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 код ЄДРПОУ 04351274 

 89200 м.Перечин, пл. Народна, 16 (03145) 21409 

 e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Повне найменування та адреса 
балансоутримувача 

  

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту 
Перечинської міської ради 

 код ЄДРПОУ 41625530 

 89200 м.Перечин, вул.Ужанська, 19Б,  

 e-mail: osvita-perechin@ukr.net 

Тип Переліку, до якого внесено об’єкт 
оренди 

І тип 

Стартова орендна плата (без ПДВ) 

- електронного аукціону –298,17 грн.;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

– 149,09 грн,; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 149,09 грн. 

Вартість об’єкта оренди 

  

29817,27 грн 

  

Інформація про отримання погодження 
уповноваженого органу 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №____  

Згода на передачу майна в суборенду - 

Пропонований строк оренди 

* а в разі коли об’єкт оренди 
пропонується для погодинного 

5 років 

mailto:rada_perechyn@ukr.net


використання, — також інформація про 

графік використання об’єкта оренди 

Інформація про особу, яка 

використовувала об’єкт, перед тим як 

він став вакантним/цільове 

призначення об’єкта, за яким об’єкт 

використовувався, перед тим як він 

став вакантним/період часу протягом 

якого об’єкт не використовувався 

- 

Посилання на протокол аукціону за 

результатами якого об'єкт не було 

передано в оренду. 

- 

Інформація про наявність рішень про 
проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 
області від 23.09.2021 року №_________  

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 
Додається 

Компенсація орендарем земельного 
податку 

Не компенсується 

Тип об’єкта Нежитлове приміщення 

Місцезнаходження об’єкта м.Перечин, вул.Ужанська, 9 

Загальна і корисна площа об’єкта загальна площа 67,3  кв.м 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі 
в цілому або частини будівлі із 
зазначенням місця розташування 

об’єкта в будівлі (надземний, 

цокольний, підвальний, технічний або 

мансардний поверх , номер поверху або 

поверхів) 

Об»єкт розташований у центральній частині міста, на 
другому поверсі будівлі колишньої ЗОШ І-ІІІ ст..   

___________________________________ 

Технічний стан об’єкта, інформація про 
потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта комунікаціями 

Технічний стан задовільний. В приміщенні наявні 

комунікації: електропостачання, опалення,  

Поверховий план об’єкта або план 
поверха 

додається 

Інформація про те, що об’єктом оренди 

є пам’ятка культурної спадщини, 

щойно виявлений об’єкт культурної 

спадщини чи його частина, та 

Не є пам’яткою культурної спадщини 



інформація про отримання погодження 
органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду — у разі 
прийняття такого рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, — якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, 

— також копія згоди (дозволу) на 

здійснення ремонту, реставрації, яка 
дає право на зарахування витрат 
орендаря в рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 
одночасно зазначається інформація про 
стан реєстрації права власності держави 

(територіальної громади) на об’єкт 
оренди відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

- 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно 

до п. 29 Порядку 

Наявне обмеження відповідно до п.29 Порядку 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди: 

Об’єкт може використовуватися лише для потреб 
освіти (у тому числі роботи різних гуртків, приватних 
підприємців, які працюють на розвиток дитини), 
медицини, соціального напрямку та культури 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 
відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або інформація 
про порядок участі орендаря у 
компенсації балансоутримувачу витрат 

на оплату комунальних послуг — якщо 

об’єкт оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 
відповідними постачальниками 
комунальних послуг 

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг 
буде здійснюватися через договори про 
відшкодування комунальних послуг з 
балансоутримувачем - Відділом освіти, культури, сім’ї, 
молоді та  спорту Перечинської міської ради  

 

Проект договору оренди Додається 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального ремонту 
орендованого майна під час 
встановлення додаткової умови оренди 

Надається згода на здійснення поточного ремонту 



щодо виконання конкретних видів 

ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції 

або реставрації об’єкта оренди із 
зазначенням суми і строку 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати 

вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 

4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 
відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 
звертатися із заявами про 

ознайомлення з об’єктом, час і місце 

проведення огляду об’єкта 

Представник Перечинської міської ради 

У робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 

17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні з 08.00 

до 12.00 та з 13.00 до 16.00 (у разі зміни 

графіку роботи – згідно із зміненим графіком), за 
попередньою домовленістю за місцезнаходженням 

об’єкта. 

ПІ контактної особи: Світлана Беца 

тел. (03145) 2-14-09, 

e-mail: rada_perechyn@ukr.net 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви на 

участь в аукціоні. 

Дата аукціону «_____» _______ 2021 року. Час 
проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 
аукціоні встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 

години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон : 

  

Розмір мінімального кроку під час аукціону 1% 

стартової орендної плати – 2,98 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 596,34 грн. 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн. 

  

Кількість кроків аукціону за методом 
покрокового зниження стартової 
орендної плати та подальшого подання 
цінових пропозицій 

85 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням 
на сторінку вебсайта адміністратора на якій 
зазначені реквізити таких 



іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних 
майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних орендарів та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти та додаткова 
інформація 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-

informatsiya/ Оператор електронного майданчика 

здійснює перерахування реєстраційного та (або) 
гарантійного внеску на казначейські рахунки за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 

перерахування  реєстраційного та гарантійного 

внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 

України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 
які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі  Єдине посилання на веб-

сторінку https://centrex.com.ua/, на якій є 

посилання на веб-сторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Інша додаткова інформація, визначена 
орендодавцем 

  

 
  



Додаток №18 
 до рішення Перечинської міської ради  

від  23.09.2021 р. №______ 
 

Умови та оголошення про передачу майна в оренду, фельшерсько-
акушерського пункту, що розташований за адресою: Закарпатська область, 

Перечинський (Ужгородський) р-н., с.Сімер, вул.Карпатська (Леніна), буд.65, 

загальною площею 51,5 м2  
  

Назва об’єкта    Оренда будівлі,  фельшерсько-акушерський 

пункт, об»єкт нежитлової загальною площею 

площею 51.5 кв.м. за адресою Закарпатська 

область, Перечинський район, с. Сімер, 

вул.(Леніна) Карпатська, 65  

Повне найменування та адреса 

орендодавця 

  

Перечинська міська рада Закарпатської області  код за 

ЄДРПОУ 04351274; 89200, Закарпатська область місто 

Перечин, пл. Народна, 6; тел. (03145) 21409, e-mail:  

Повне найменування та адреса 

балансоутримувача 

Перечинська міська рада Закарпатської області  код за 

ЄДРПОУ 04351274; 89200, Закарпатська область місто 

Перечин, пл. Народна, 6; тел. (03145) 21409, e-mail: 

Інформація про об’єкт оренди 

Тип переліку Перший 

Вартість об'єкта оренди 

  

185246 гривень 

Тип об’єкта Нерухоме майно 

Пропонований строк оренди 5 років 

Інформація про наявність рішень 

про проведення інвестиційного 

конкурсу або про включення 

об’єкта до переліку майна, що 

підлягає приватизації 

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу 

відсутнє. 

Не включено до переліку майна, що підлягає 

приватизації 

Інформація про отримання 

погодження органу управління 

Рішення Перечинської  міської ради Закарпатської 

області від 23.09.2021 року № _______  

Місцезнаходження об’єкта; Закарпатська область, Перечинський район, с. Сімер, 

вул. (Леніна) Карпатська, 65 

Загальна площа об’єкта 51,5 кв.м. 



Характеристика об’єкта оренди Оренда будівлі,  фельшерсько-акушерський пункт, 

об»єкт житлової загальною площею площею 51.5 кв.м. 

за адресою Закарпатська область, Перечинський 

район, с. Сімер, вул.(Леніна) Карпатська, 65 

Технічний стан, інформація про 

потужність електромережі і 

забезпечення комунікаціями 

Стан нежитлової будівля задовільна.  

Газифікація, автономне опалення, лічильник на тепло 

наявні, інші  комунікації відсутні. 

Інформація про те, що об’єктом 

оренди є пам’ятка культурної 

спадщини, щойно виявлений 

об’єкт культурної спадщини чи 

його частина 

Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини 

Наявність погодження органу 

охорони культурної спадщини на 

передачу об'єкта в оренду 

Не потребує 

Проект договору Додається до оголошення про передачу нерухомого 

майна в оренду 

Умови та додаткові умови оренди 

Строк оренди 5 років 

Стартова орендна плата 

  

- електронного аукціону –1852,46  грн., з ПДВ;   

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни – 

926,23 грн, з ПДВ; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 926,23 грн, з ПДВ. 

Обмеження щодо цільового 

призначення об’єкта оренди, 

встановлені відповідно до п. 29 

Порядку 

З цільовим використанням відповідно до додатку 3 

«Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна», затвердженого Постановою 

КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна». 

Письмова згода на передачу 

майна в суборенду відповідно до 

п. 169 Порядку 

- 

Вимоги до орендаря Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до 

особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна». 



Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти 

працівника балансоутримувача 

для звернень про ознайомлення з 

об’єктом оренди) 

Перечинська міська рада Закарпатської області  код за 

ЄДРПОУ 04351274; 89200, Закарпатська область місто 

Перечин, пл. Народна, 6; тел. (03145) 21409, e-mail: 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви  на 

участь в аукціоні, що визначається 

з урахуванням вимог, 

установленим Порядком 

-дата проведення електронного аукціону через 28 днів 

з моменту публікації в ЄТС оголошення про передачу 

майнав оренду. 

-період прийому заяв на участь в електронному 

аукціоні та період між аукціонами – 28 календарний 

день з дати оприлюднення в ЕТС оголошення про 

передачу майна в оренду. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 

електронному аукціоні та електронному аукціоні із 

зниженням стартової ціни встановлюється 

електронною торговою системою для кожного 

електронного аукціону окремо з 19 години 30 хвилин 

до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню 

проведення електронного аукціону. 

Строк подання заяви на участь в електронному 

аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових 

пропозицій встановлюється електронною торговою 

системою для кожного електронного аукціону окремо 

з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня 

проведення електронного аукціону. 

Аукціон проводиться відповідно до «Порядку передачі 

в оренду державного та комунального майна», 

затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020р. 

№483 «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна». 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон: 

Розмір мінімального кроку підвищення стартової 

орендної плати під час аукціону: встановлюється на 

рівні 1 відсотка стартової орендної плати об’єкта 

оренди. 

Крок аукціону для: 

- електронного аукціону – 18,52 грн.;        

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни – 

9,26 грн.; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 9,26 грн. 

- розмір гарантійного внеску для участі в 

електронному аукціоні становить 3704,92 грн.     



- розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн., що 

становить 0,1 мінімальної заробітної плати станом на 1 

січня поточного року. кількість кроків аукціону за 

методом покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових пропозицій 

становить 15 кроків. 

Додаткова інформація Реквізити розрахунків операторів ЕМ за посиланням 

на сторінку вебсайта адміністратора, на якій зазначені 

реквізити таких 

рахунків https://centrex.com.ua/kontaktna-informatsiya/  

Технічні реквізити оголошення Період між аукціоном та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни 

та аукціоном за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій (20-35 календарних днів з дати 

оприлюднення оголошення електронною торговою 

системою про передачу майна в оренду). 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на 

якій є посилання в алфавітному порядку на веб-

сторінки операторів електронного майданчика, які 

мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний 

договір: https://centrex.com.ua/ 

Банківські реквізити для внесення 

операторами електронних 

майданчиків реєстраційних 

внесків потенційних орендарів та 

проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за 

орендовані об’єкти: 

Рахунок:UA558201720355219001014034435 (для 
перерахування  реєстраційного та гарантійного внеску) 

Банк отримувача:Державна казначейська служба 
України,м.Київ 

Код ЄДРПОУ 04351274 

МФО 820172 

  

 

 

 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 23 вересня 2021 року № 316  
         м.Перечин 
 
Про припинення права  
оперативного управління 
комунального майна та надання  
в користування 
 
                  Відповідно до ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», , з метою підвищення ефективності використання 

об’єктів комунальної власності, Перечинська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Припинити право оперативного управління Комунальному некомерційному 

підприємству «Перечинський центр первинної медико—санітарної 

допомоги» Перечинської міської ради щодо будівлі, фельдшерсько-
акушерський пункт, загальною площею 51 кв. м, що розташована за адресою: 

Закарпатська область, Перечинський р-н, с.Ворочево,  228а. 
2. Комунальному некомерційному підприємству «Перечинський центр 

первинної медико—санітарної допомоги» Перечинської міської ради 

передати Перечинській міській раді Закарпатської області за актом прийому-
передачі нерухоме майно визначене п.1 даного рішення. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської міської 

ради здійснити заходи щодо взяття на баланс Перечинської міської ради 

Закарпатської області будівлю, фельдшерсько-акушерський пункт, 

загальною площею 51 кв. м, що розташована за адресою: Закарпатська 

область, Перечинський р-н, с.Ворочево,  228а згідно акту прийому-передачі. 
4. Виділити Комунальному некомерційному підприємству «Перечинський 

центр первинної медико—санітарної допомоги» Перечинської міської ради 

вбудовані приміщення № 3 будівлі, площею 10,6 кв. м, що розташовані за 

адресою: Закарпатська область, Перечинський р-н, с.Ворочево, 113а (нова 

адреса вул.Підгірна, 59) з метою розміщення пункту здоров’я. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 
(голова Кравець В.В.). 

 
Міський голова                                                                  Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

Від 23 вересня 2021 року № 317  
         м.Перечин 
 
Про зміну назви Перечинського дошкільного 
навчального закладу № 4 ясла-садок 
«Теремок»  
  

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Цивільним 

кодексом України, Господарським кодексом України, міська рада 
  

ВИРІШИЛА: 

1. Перейменувати Перечинський дошкільний навчальний заклад № 4 

ясла-садок «Теремок» на Перечинський заклад дошкільної освіти «Теремок» 

Перечинської міської ради. 
2. Вважати Перечинську міську раду Закарпатської області 

засновником Перечинського закладу дошкільної освіти «Теремок» Перечинської 

міської ради. 
3. Затвердити Статут Перечинського закладу дошкільної освіти 

«Теремок» Перечинської міської ради в новій редакції (в додатку). 
4. Уповноважити директора Перечинського закладу дошкільної освіти 

«Теремок» Перечинської міської ради на вчинення відповідних дій щодо 

державної реєстрацію  змін до Статуту закладу та внесення відомостей до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських форм. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

охорони   здоров’я   та   соціального   захисту  населення  (голова Гунка Ф.Ф.). 
 

Міський голова                                                             Іван ПОГОРІЛЯК 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням Перечинської міської ради 
№ 317 від 23 вересня 2021 року  
Голова міської ради 
____________Погоріляк І.М 
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ПЕРЕЧИНСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ «ТЕРЕМОК» 
ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

(нова редакція) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Перечин - 2021 рік 

  



І. Загальні положення 

1.1. ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ТЕРЕМОК» 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Заклад) здійснює свою діяльність 

відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про 

заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.03.2003 р. №305 (зі змінами), інших нормативно-правових актів та 
міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України, рішень Перечинської міської ради Закарпатської області, її 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради та цього Статуту.  
1.2.Повна назва: ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

«ТЕРЕМОК» ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 
1.3.Скорочена назва: ЗДО «ТЕРЕМОК». 
1.4.Місцезнаходження Закладу: 89200, Закарпатська область, Ужгородський 

район, місто Перечин, площа Незалежності, 6. 
1.5. Засновником закладу освіти є Перечинська міська рада Закарпатської 

області, юридична адреса: 89200, Закарпатська область, місто Перечин, площа 

Народна,16, код ЄДРПОУ 04351274 (далі – Засновник). 
1.6. Органом управління є відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради, юридична адреса: 89200, Закарпатська область, місто 

Перечин, вулиця Ужанська,19 Б, код ЄДРПОУ 41625530, (далі – Орган 

управління). 
1.7. Заклад є комунальним закладом дошкільної освіти.  
1.8. Заклад є неприбутковою бюджетною установою.  
1.9. Заклад є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи 

Заклад набуває з дня його державної реєстрації. Заклад має печатку і штамп, 

ідентифікаційний код, бланки з власними реквізитами. 
1.10. Тип закладу – ясла-садок. 
1.11. Заклад провадить свою діяльність за підставі ліцензії, виданої в 

установленому законодавством порядку.  
1.12. Взаємовідносини між Закладом та юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами.  
 

 ІІ. Мета, завдання, принципи діяльності закладу освіти 
 

2.1. Головною метою діяльності Закладу є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти,  у тому числі, дітей з особливими освітніми 

потребами, відповідно до принципів інклюзивної освіти, задоволення потреб 

громадян у нагляді, розвитку, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей 

дошкільного віку. 
2.2. Діяльність Закладу направлена на: 
- реалізацію державної політики в галузі дошкільної освіти;  
- створення умов, збереження та зміцнення фізичного, розумового і 

духовного розвитку;  
- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; 
- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 



2.3.Основними завданнями діяльності Закладу є:  
- задоволення потреб громадян в здобутті дітьми дошкільної освіти;  
- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам базового 

компоненту дошкільної освіти; 
 - створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання 

дітей, оптимального режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення 

здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення їх дотримання;  
 - формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, 

норм безпечної поведінки;  
- сприяння збереження та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному 

і фізичному розвитку дітей: 
 - здійснення соціально – педагогічного патронату, взаємодії із сім’єю, 

поширення серед батьків або осіб, які їх замінюють, педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей дошкільного віку; 
 - планування своєї діяльність та формування стратегії розвитку закладу;  
- формування освітньої програми закладу;  
- забезпечення, добір і розстановка кадрів;  
- відповідно до установчих документів утворення  груп;  
- дотримання фінансової дисципліни; 
- збереження матеріально - технічної бази;  
- здійснення інших повноважень відповідно до Статуту.  
2.4. Заклад несе відповідальність за:  
- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту»;  
- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, 

рівня і обсягу; 
 - дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально технічної 

бази.  
2.5. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах 

компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.  
 

ІІI.  Управління Закладом  
 

3.1. Управління Закладом здійснюється відповідно до цього Статуту на 

основі поєднання прав Засновника, Органу управління, керівника Закладу та 

участі в управлінні трудового колективу. 
3.2. До виключної компетенції Засновника відносяться: затвердження 

Статуту Закладу, його нової редакції, прийняття рішення про припинення 

діяльності Закладу. 
 
3.3. Керівник (директор) Закладу здійснює безпосереднє управління 

Закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу 

діяльність закладу.  
Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника Закладу 

дошкільної освіти визначаються законами України та установчими документами 

Закладу. 



3.4. Керівник (директор) Закладу призначається і звільняється з посади 

Засновником, або уповноваженим ним органом з дотриманням чинного 

законодавства.  
3.5. На посаду керівника Закладу призначається особа, яка є громадянином 

України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту не нижче 

освітнього кваліфікаційного рівня «бакалавр», стаж педагогічної та/або науково-
педагогічної роботи не менше як трьох років, організаторські здібності, стан 

фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню професійних 

обов'язків.  
3.6. Директор Закладу:  
- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах 

державних вимог до її змісту і обсягу; 
- діє від імені Закладу, представляє його в державних та інших органах, 

установах і організаціях;      
- укладає угоди з юридичними та фізичними особами;  
- організовує діяльність Закладу;  
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу; 
- розпоряджається в установленому порядку майном та коштами Закладу, 

відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-
технічної бази Закладу;  

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх 

функціональні обов’язки; 
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснює контроль за 

виконанням освітніх програм;  
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти; 
- контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, 

виховання і навчання дітей їх віковим, психологічним особливостям, здібностям, 

і потребам;  
- підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, 

заохочує творчі пошуки, експериментальну роботу педагогів;  
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю Закладу; 
- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу; 
- забезпечує створення у Закладі безпечного освітнього середовища, вільного 

від насильства та булінгу (цькування);  
- видає у межах компетенції накази і контролює їх виконання;  
- складає та затверджує штатний розпис за погодженням із Органом 

управління; 
 - контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;  
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників;  
- сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників Закладу; 
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних і правил 

техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності вихованців та працівників; 
- організує різні форми співпраці з батьками або особами, як їх замінюють; 



- щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах колективу Закладу 

та батьків або осіб, як їх замінюють.  
3.7. Колегіальним постійно діючим органом управління Закладом є 

педагогічна рада. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох 

педагогічних працівників. 
3.8. До складу педагогічної ради Закладу входять усі педагогічні працівники 

закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради 

Закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які 

провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.  
3.9. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники 

громадських об'єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки 

або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, 

мають право дорадчого голосу.  
3.10. Головою педагогічної ради Закладу є директор. Педагогічна рада обирає 

зі свого складу секретаря на навчальний рік.  
3.11. Педагогічна рада Закладу: 
 - схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання 

та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання 

програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;  
- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості 

освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 
 - розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у Закладі;  
- визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження педагогічних 

працівників;  
- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;  
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи; 
- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників;  
- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, 

інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими 

установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;  
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учасників освітнього процесу;  
- розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу та інших 

учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов'язків; 
 - має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

Закладу та проведення громадської акредитації Закладу; 
 - розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Закладу до її 

повноважень. 
3.12. Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію рішеннями 

керівника Закладу.  
3.13. У Закладі можуть діяти:  
- органи самоврядування працівників Закладу; 
 - органи батьківського самоврядування;  
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.  



Повноваження, засади формування та діяльності органів громадського 

самоврядування визначаються Законами України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту» та установчими документами Закладу. 
3.14. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є 

загальні збори (конференція) колективу Закладу. 
3.15. Загальні збори колективу закладу та батьків скликаються не рідше 

одного разу на рік.  
3.16. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх.  
 

IV. Зарахування до Закладу, переведення та відрахування 
вихованців 

 
4.1. Зарахування дітей до Закладу здійснюється керівником протягом 

календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про 

зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або 

іншим законним представником дитини. 
Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника 

закладу дошкільної освіти. 
4.2. До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти 

додаються: 
- копія свідоцтва про народження дитини; 
- медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина 

може відвідувати заклад дошкільної освіти. 
Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до Закладу та 

утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок 

інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку 

розвитку дитини. 
Для зарахування дитини з інвалідністю до державного (комунального) 

закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються: 
- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, 

виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або 

копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю»; 
- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю. 
4.3. Першочергово до Закладу зараховуються діти, які: 

1) проживають на території обслуговування державного (комунального) 

закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником 

(засновниками); 
2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже 

здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти; 
3) є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти; 
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4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що 

зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та 

фізичними порушеннями; 
5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок 

сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей; 
6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у 

справах дітей; 
7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 
8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно 

до закону. 
Під час подання заяви про зарахування дитини Закладу один з батьків або 

інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, 

що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його 

реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не 

підтверджено, дитина зараховується до державного (комунального) закладу 

дошкільної освіти на загальних підставах. 
Після зарахування до державного (комунального) закладу дошкільної освіти 

дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється 

зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними 

представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування. 
4.4. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах Закладу 

та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці 

літнього періоду, але не пізніше 31 серпня. 
4.5. Для переведення вихованця з одного комунального закладу дошкільної 

освіти до іншого один з батьків або інший законний представник дитини повинен 

подати керівнику відповідного закладу дошкільної освіти заяву про зарахування 

дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у разі її 

запровадження). 
Керівник закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати 

надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини 

до відповідного закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку 

подання необхідних документів. 
Переведення вихованця із закладу дошкільної освіти до іншого закладу 

дошкільної освіти відбувається на підставі заяви одного з батьків або іншого 

законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім 

випадків, коли за рішенням органу опіки та піклування або суду місце 

проживання дитини визначено з іншим із батьків). 
4.6. За вихованцем зберігається місце у Закладі у таких випадках: 

- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації; 
- у разі карантину в закладі дошкільної освіти; 
- на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника 

дитини. 
Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у 

закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких 

зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків 



або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати 

дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду. 
4.7. Відрахування вихованців із Закладу може здійснюватися: 

1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що 
подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та 

піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків); 
2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає 

можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного 

типу; 
3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для 

дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає 

його відрахування до 31 серпня поточного року; 
4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти; 
5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох 

місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин. 
Керівник Закладу зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити 

одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування 

дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування. 
Забороняється відрахування дитини із Закладу з інших підстав, ніж 

визначено цим пунктом. 
4.8. Відрахування дитини із Закладу здійснюється відповідним наказом 

керівника. 
У разі зарахування вихованця до закладу освіти для здобуття загальної 

середньої освіти відрахування із Закладу такого вихованця здійснюється на 

підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою 

електронних систем взаємодії (у разі їх впровадження) або за запитом до 

відповідного закладу освіти про такі дані. 
 

V. Організація діяльності Закладу  

 
5.1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня 

наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня. 
5.2. Режим роботи Закладу: з 7.00 до 19.00. 
5.3. Групи у Закладі формуються в межах граничної чисельності вихованців, 

що встановлена відповідно до визначених законодавством нормативів 

наповнюваності груп дітьми у закладі дошкільної освіти, санітарно-гігієнічних 

норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти. 
5.4. Засновник Закладу може встановлювати граничну чисельність 

вихованців у групі меншу, ніж визначено нормативами наповнюваності груп 

дітьми у закладі дошкільної освіти. 
5.5. Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей 

одного віку або з різницею у віці. Різновікові групи можуть утворюватися для 

дітей раннього (від одного до трьох років) та дошкільного (від трьох до шести 

(семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами - від трьох до семи 

(восьми) років) віку. 
5.6. У разі звернення одного з батьків або іншого законного представника 

дитини з особливими освітніми потребами у Закладі утворюються інклюзивні 



та/або спеціальні групи відповідно до Порядку організації діяльності 

інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. 
5.7. Заклад може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім’ї з 

метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного 

віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного 

та/або розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної освіти, та 

надання консультаційної допомоги сім’ї.  
 

VІ. Освітній процес у Закладі  

 
6.1. У Закладі освітній процес включає розвиток, виховання, навчання його 

вихованців і відбувається відповідно до освітньої програми. Зміст дошкільної 

освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти. 
Заклад для формування освітніх програм закладу може використовувати 

освітні програми, рекомендовані МОН. 
6.2. Рішення про обрання та використання освітньої програми закладом 

дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою Закладу та затверджується 

його керівником. 
6.3. Кожна освітня програма повинна передбачати набуття дитиною 

компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. 
6.4. З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей 

вихованців заклад дошкільної освіти може організовувати освітній процес за 

одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, 

фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо). 
6.5. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами 

здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі 

Базового компонента дошкільної освіти МОН, за погодженням з МОЗ. 
6.6. Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з 

особливими освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-
ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 

дитини, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за 

наявності) складається індивідуальна програма розвитку, що розробляється 

командою психолого-педагогічного супроводу. 
6.7. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг 

дітям з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Порядку 

організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти,  
6.8. На основі освітньої програми педагогічна рада Закладу визначає план 

роботи на навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію 

освітнього процесу. План роботи Закладу затверджується його керівником. 
6.9. Заклад самостійно визначає форми організації освітнього процесу. 

Розклад організації освітнього процесу затверджується керівником Закладу 
до початку навчального року. 

6.10. Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим 

компонентом дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з 

батьків або іншого законного представника дитини. Додаткові освітні послуги 

надаються за рахунок коштів батьків або інших законних представників дитини, 

фізичних та юридичних осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або 
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іншим законним представником дитини та закладом дошкільної освіти в межах 

гранично допустимого навантаження дитини. 
 

VІІ. Учасники освітнього процессу 
 

7.1. Учасниками освітнього процесу є:  
- діти дошкільного віку, вихованці, учні;  
- педагогічні працівники: директор, вихователі-методисти, вихователі, 

старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-
дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, 
інструктори з праці, інструктори з фізкультури, музичні керівники, керівники 

гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;  
- помічники вихователів; 
 - медичні працівники; 
 - батьки або особи, які їх замінюють;  
- асистенти дітей з особливими освітніми потребами;  
- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 

дошкільної освіти.  
7.2. Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти у партнерстві з 

батьками або іншими законними представниками дитини забезпечують єдність 

навчання, виховання і розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, 

створюють безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів насильства 

та булінгу (цькування). 
7.3. Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до 

одного, дотримання правил внутрішнього розпорядку Закладу.  
7.4. Залучення вихованців під час освітнього процесу до виконання робіт чи 

до участі у заходах, не пов’язаних з виконанням освітньої програми, 

забороняється. 
7.5. Вихованці Закладу мають право на: 
- безоплатну дошкільну освіту в Закладі; 
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання 

і навчання;  
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її 

здоров'ю, моральному та духовному розвитку; 
 - безоплатне медичне обслуговування у Закладі;  
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, 

а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності; 
 - здоровий спосіб життя.  
7.6. На посаду педагогічного працівника Закладу призначається особа з 

високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною 

спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, 

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан 

якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.  
7.7. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про 

працю, Законом України «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими 

актами.  



7.8. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого 

персоналу та інших працівників Закладу здійснюється згідно нормативно-
правових актів.  

7.9. Педагогічне навантаження педагогічного працівника Закладу обсягом 

менше тарифної ставки, передбаченої законодавством, встановлюється лише за 

його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.  
7.10. Педагогічні працівники мають право:  
- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з 

дітьми; 
- брати участь у роботі органів самоврядування Закладу; 
- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах 

тощо; 
- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, 

пошукову роботу; 
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; 
- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства 

України; 
- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 
- на захист професійної честі та власної гідності; 
 - інші права, що не суперечать законодавству. 
 7.11. Педагогічні працівники зобов'язані: 
- виконувати цей Статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, умови 

трудового договору; 
- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 
- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 
- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з 

підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної 

культури;  
- виконувати накази та розпорядження керівництва;  
- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.  
7.12. Працівники Закладу підлягають атестації відповідно до порядку, 

встановленого Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації 

педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, 

присвоюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне педагогічне 

звання.  
7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила 

внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов'язків, умови 

колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають 

займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства. 
7.14. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу 

регулюються трудовим законодавством України та правилами внутрішнього 

розпорядку Закладу.  



7.15. Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, 

фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно із законодавством України. 
7.16. Працівники Закладу проходять періодичні безплатні медичні огляди 

встановленому законодавством України порядку.  
7.17. До основних обов’язків медичних працівників, які безпосередньо 

забезпечують медичний супровід у Закладі, належить: 
- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 
- здійснення контролю за своєчасністю проходження медичних оглядів, у 

тому числі поглиблених, організація виконання профілактичних та оздоровчих 

заходів, оцінка їх ефективності; 
- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням 

раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження; 
- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режимів; 
- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або 

інших законних представників дитини та працівників закладу. 
7.18.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:  
- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної 

освіти;  
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу; 
 - звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, 

виховання і навчання своїх дітей; 
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і 

суді;  
- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми 

потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов'язки асистента дитини. 
 7.19. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:  
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, 

культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;  
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою;  
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;  
- поважати гідність дитини;  
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за 

віком, державної мови, регіональних мов, або мов меншин (угорської,словацької, 

чеської, румунської та інших)   і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.  
7.20. Інші права та обов'язки батьків і осіб, які їх замінюють, визначаються 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».  
 

VІІІ. Організація харчування і медичного обслуговування в Закладі 
 

8.1. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх 

нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, 

визначених Міністерством охорони здоров'я спільно з Міністерством освіти і 

науки України із дотриманням основних принципів НАССР.  



8.2. Харчування дітей у Закладі та його кратність залежить від режиму роботи 

Закладу та тривалості перебування в ньому дітей. Для дітей, які перебувають у 

Закладі менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність 

визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх заміщують.  
8.3. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у 

Заклад дошкільної освіти у розмірах, визначених органами місцевого 

самоврядування або відповідними органами управління. 
8.4. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних та 

малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної 

підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок 

коштів місцевого бюджету. 
8.5. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх 

замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній 

квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний 

бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування 

дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти. За харчування 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється. 
8.6. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади 

забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям", які навчаються у державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти. 
8.7. Порядок встановлення плати за харчування дитини у Закладі 

визначається Кабінетом Міністрів України. 
8.8. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у Закладі 

покладається на Засновника, Орган управління та відповідні органи управління 

охорони здоров’я. 
8.9. Організація безоплатного медичного обслуговування в системі 

дошкільної освіти забезпечується місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування і здійснюється закладами центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров'я відповідно до законодавства України. 
8.10. Медичне обслуговування дітей у Закладі забезпечується постійним 

медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними 

працівниками, які входять до штату Закладу.  
8.11. Для здійснення лікувально-оздоровчої роботи обладнуються відповідні 

кабінети та приміщення. 
 8.12. Контроль за організацією та відповідальність харчування, 

вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, 

виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, 

правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів 

покладається на медичних працівників та керівника Закладу.  
 

IX. Матеріально-технічна база Закладу 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1768-14


9.1. Майно Закладу є комунальною власністю територіальної громади 

Перечинської міської ради Закарпатської області. 
9.2. Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, земельні 

ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло 

та інше. Майно Закладу належить йому на правах, визначених Законом та іншими 

нормативно-правовими актами та цим Статутом.  
9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу визначаються 

відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами.  
9.4. Вилучення основних фондів, обігових коштів та іншого майна Закладу 

проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, 

заподіяні Закладу юридичними та фізичними особами, відшкодовуються 

відповідно до чинного законодавства.  
9.5. Майно Закладу не може бути предметом безоплатного користування, 

застави, внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб, а також не 

можуть бути проданим, переданим або відчуженим у будь-який спосіб без згоди 

Засновника.  
9.6. Відчуження майна, або передача його в користування проводиться з 

підстав та в порядку, визначеному чинним законодавством України, рішенням 

Засновника, його виконавчого комітету та розпорядження міського голови.  
9.7. Списання майна Закладу, проводиться з підстав та в порядку, 

визначеному чинним законодавством України, наказами Органу управління. 
9.8. Дошкільний заклад за погодженням із Органом управління має право: 

придбати, орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу 

від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду 

приміщення споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для 

провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.  
 

X. Фінансово-господарська діяльність Закладу 
 

10.1. Фінансова діяльність Закладу здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України та цього Статуту. Утримання та розвиток матеріально-
технічної бази Закладу фінансуються за рахунок коштів засновника Закладу через 

централізовану бухгалтерію Органу управління.  Заклад одержує бюджетні кошти 

відповідно до чинного законодавства та нормативно – правових актів органу 

місцевого самоврядування.  
10.2. Фінансова – господарська діяльність Закладу здійснюється на основі 

його кошторису.  
10.3. Джерелами фінансування Закладу є:  
- кошти бюджету Перечинської міської ради;  
- батьків або осіб, які їх замінюють;  
- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;  
- інші кошти, не заборонені законодавством.  
10.4. Доходи Закладу використовуються виключно для фінансування 

видатків та утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків 

діяльності, визначених цим Статутом. 
10.5. Заклад може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких 

затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник Закладу має право 



затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до 

переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.  
10.6. Бухгалтерський облік у Закладі здійснюється через бухгалтерію Органу 

управління. 
 

XІ. Контроль за діяльністю Закладу 
 

11.1. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється 

відповідно до Закону України "Про освіту". 
11.2. Заклад підпорядкований і підзвітний Органу управління.  
11.3. Контроль за виконанням Закладом державних вимог щодо змісту, рівня 

і обсягу виховання та навчання здійснюється місцевими органами виконавчої 

влади, Засновником, органом управління освітою.  
11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-

виховним процесом, встановлюється Органом управління. 
 

XІІ. Внесення змін до Статуту 
 

12.1. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту Закладу можуть надходити 

від Засновника, Органу управління та ради Закладу.  
12.2. Зміни до Статуту Закладу затверджуються Засновником і підлягають 

державній реєстрації.  
 

XIIІ. Припинення діяльності Закладу 
 

13.1. Припинення діяльності Закладу відбувається шляхом його реорганізації 

або ліквідації.  
13.2. Реорганізація Закладу здійснюється за рішенням Засновника.  
13.3. Ліквідація Закладу здійснюється за рішенням Засновника або суду. У 

разі ліквідації Закладу активи мають бути передані іншому закладу 

(неприбуткової організації), що перебуває в комунальній власності Перечинської 

міської ради або зараховуються до бюджету міської ради.  
13.4. Ліквідація Закладу вважається завершеною, а Заклад припиняє свою 

діяльність, з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань.  
13.5. При реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам, які звільняються 

або переводяться, гарантується дотримання прав та інтересів відповідно до 

чинного законодавства про працю в Україні. 
 
 
 
  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 23 вересня 2021 року № 318  
         м.Перечин 
 
Про передачу майна на баланс 
КНП «Перечинська лікарня» 
Перечинської міської ради 
 
        Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з метою 

ефективного використання майна, та враховуючи лист Комунального 

некомерційного підприємства «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради 

Закарпатської області, міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

1. Відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 
передати на баланс КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської 

ради майно згідно додатку1 до даного рішення. 
2. КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради прийняти майно 

згідно додатку1 до даного рішення. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Гунка Ф.Ф.). 
 

Міський голова                                Іван ПОГОРІЛЯК  

  



Додаток 1  
до рішення 3 пленарного засідання 8 сесії 

8 скликання Перечинської міської ради  
№ 318 від 23 вересня 2021 року 

 
Перелік рухомого майна 

 

№ 

з/п 
Найменування 

обєкта 

Рік випуску 

(будівництва) 

чи дата 

придбання 

(введення в 

експлуатацію) 

Номер 

інвентарний 
Кількість Первісна 

вартість 
Сума 

зносу 

1. Шафа 

сухожарочна 
2004 01380546 1 6665 6665 

2. Стул 

стоматологічний 
2004 01380547 1 2361 2361 

 
Секретар міської ради                                                         Галина ГАЄВСЬКА 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

Від 23 вересня 2021 року № 319  
         м.Перечин 
 
Про передачу запасів 
з балансу КНП «Перечинський ЦПМСД»  
на баланс відділу освіти, культури, сім’ї, 
 молоді та спорту Перечинської міської ради 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з метою 

ефективного використання майна, та враховуючи лист, від КНП «Перечинський 

ЦПМСД» Перечинської міської ради від 18.08.2021 № 116, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. КНП «Перечинський ЦПМСД» Перечинської міської ради передати на 

баланс Відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради запаси – дрова паливні в кількості 12.3 м3, вартістю 11881,8 

грн. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Гунка Ф.Ф.). 
 
 

Міський  голова                                                           Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
           УКРАЇНА 

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 3 пленарне засідання 

                                                                                          8 сесії VIII скликання  
                                      РІШЕННЯ  

 
від  23 вересня 2021 року № 320 
м.Перечин 
 
Про затвердження цільових програм  
з питань розвитку місцевого  
самоврядування на 2021-2023 роки 
 
Відповідно до норм статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положенням Бюджетного 

кодексу України, міська рада 
 

ВИРІШИЛА : 
 

1. Затвердити Програму для лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет що проживають на території Перечинської міської територіальної 

громади на 2021рік, згідно додатку1 до даного рішення. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на апарат міської ради 

та постійну комісію з планування бюджету,соціально-економічного 

розвитку та інвестицій (Кравець В.В.) 
 

Міський голова                                                                   Іван ПОГОРІЛЯК 
  



Додаток 1 
до рішення 3 пленарного засідання 8 сесії 

 Перечинської міської ради 
8 скликання  

№ 320  від 23 вересня 2021 року 
 

Програма для лікування хворих на  
ЦУКРОВИЙ ТА НЕЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

що проживають на території  
Перечинської міської територіальної громади 

 на 2021рік 
 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Відділ охорони здоров’я, соціального захисту 

населення та у справах дітей Перечинської 

міської ради  

3. Співрозробники Програми  

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 
Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 
КНП «Перечинська районна лікарня 

Перечинської міської ради» 

6. Строк виконання Програми 2021рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми (для комплексних 

програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної 

громади 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

Всього, 

тис. грн 

у тому числі, за роками, тис. грн 

2021 

 

Всього, у тому числі: 55,0 55,0 



8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 55,0 55,0 

8.2. Кошти інших джерел 

0,0 

 

0,0 
 

2. Загальні положення 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я в економічно 

розвинутих країнах світу від 4 до 6 відсотків населення хворіє на цукровий 

діабет. Відповідно до світової статистики кожні 15 років кількість хворих на 

цукровий діабет подвоюється. 
Погіршення ситуації із захворюваністю на цукровий діабет та збільшення 

кількості хворих на цукровий діабет  зумовлено  рядом соціально-економічних 

причин: невідповідність темпів розвитку інфраструктури медичної та соціальної 

допомоги; недостатнє фінансування заходів з профілактики та лікування; 

недосконала система інформування населення з питань запобігання 

захворювання. 
Актуальність розроблення програми цукровий діабет на 2021 рік 

зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо 

запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, інвалідності 

та смертності від його ускладнень.  
У структурі загальної захворюваності населення патологія ендокринних 

органів і тканин займає 6 місце. При цьому кожна 3 особа з ендокринним 

захворюванням страждає на цукровий діабет. 
В 2021 році на обліку в районі знаходиться 83 хворих на цукровий діабет,  та 3 

осіб на нецукровий діабет.  
3. Мета Програми 

Цукровий діабет є соціальною проблемою для розв’язання якої необхідна 

державна підтримка, координація зусиль усіх центральних та місцевих органів 

виконавчої влади.   
Метою програми є запобігання та зниження рівня захворюваності на 

цукровий діабет та нецукровий діабет, інвалідності та смертності від його 

ускладнень, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя жителів 

громади. 
4. Завдання Програми 

Запобігання та лікування  цукрового діабету буде здійснюватися шляхом: 
- активізації виявлення хвороби на ранніх стадіях; 
- оснащення закладів охорони здоров’я сучасною діагностичною 

апаратурою; 
- підготовка медичного персоналу, насамперед, для закладів первинної 

медико-санітарної допомоги з питань профілактики та діагностики 

цукрового діабету, його ускладнень і лікування хворих; 
- впровадження сучасних стандартів запобігання та лікування цукрового 

діабету; 



- забезпечення ефективного функціонування реєстру хворих на цукровий 

діабет; 
- удосконалення системи соціального захисту і реабілітації зазначених осіб; 
-   активізація роз’яснювальної роботи серед населення з підвищення рівня 

обізнаності з питань запобігання цукрового діабету та його ускладнень. 

5. Ресурсне забезпечення Програми 
Фінансування Програми буде здійснюється за рахунок коштів місцевого та 

державного бюджетів в обсязі затверджених асигнувань в галузі охорони 

здоров’я. 
6. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених міським бюджетом та інших джерел, незаборонених 

чинним законодавством 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету міста Перечинської  в межах видатків, затверджених міським 

бюджетом на 2021рік за відповідним напрямком, виходячи з фінансових 

можливостей міського бюджету міста Перечин. 
Для забезпечення реалізації Програми необхідно виділення коштів, в 

розмірі 55,0 тис. гривень. 
7. Очікувані результати 

Соціальний захист найбільш незахищених верств населення Перечинської 

міської територіальної громади, що хворіють на цукровий та нецукровий діабет. 
Поліпшення діагностування цукрового діабету. Продовжити 

впровадження сучасних протоколів лікування цукрового діабету. Удосконалення 

системи реєстрації хворих на цукровий діабет. Забезпечення належного рівня 

обізнаності населення області проблемами цукрового діабету.  
Напрями діяльності та заходи програми “ Програма для лікування хворих 

на ЦУКРОВИЙ ТА НЕЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, що проживають на території 

Перечинської міської територіальної громади на 2021рік наведені в додатку 1. 
8. Організація та контроль за виконанням Програми 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з 

планування бюджету,соціально-економічного розвитку та інвестицій спільно з 
відділом охорони  здоров’я, соціального захисту населення та у справах дітей 

Перечинської міської ради.  
Головним розпорядником коштів за Програмою виступає відділ охорони  

здоров’я, соціального захисту населення та у справах дітей Перечинської міської 

ради.  
Звіт про виконання Програми відповідальні виконавці надають 

Перечинській міській раді за підсумками бюджетного року до 1 березня 

наступного року. Дані про хід виконання Програми розміщується на офіційному 

сайті Перечинської міської ради для ознайомлення  громадськості.  
 
Секретар міської ради                                                   Галина Гаєвська 



Додаток до 

програми №1 
 

№ 

п/п 
Заходи Виконавці та 

джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування, 

тис.грн 

Очікуваний 

результат 

1. Забезпечення 

хворих  препаратами 

інсуліну  

КНП 

«Перечинська 

районна 

лікарня», 

Перечинський 

відділ 

охорони 

здоров’я, 

міський 

бюджет 

50,0 Збільшення 

питомої ваги 

хворих з 

компенсованим 

цукровим 

діабетом 

2. Забезпечення 

хворих на 

нецукровий діабет 

препаратами 

десмопресином 

КНП 

«Перечинська 

районна 

лікарня», 

Перечинський 

відділ 

охорони 

здоров’я, 

міський 

бюджет 

5,0 Покращення 

якості життя 

 

Секретар міської ради                                                   Галина Гаєвська 
 

  



  
           УКРАЇНА 

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 3 пленарне засідання 

                                                                                          8 сесії VIII скликання  
                                      РІШЕННЯ  

 
від  23 вересня 2021 року № 321 
м.Перечин 
 

Про надання в користування 
приміщення харчоблоку та їдальні 
Перечинського ліцею Перечинської  
міської ради Закарпатської області  
по вул. Ломоносова, 1 в м. Перечин  
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», 

«Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», приймаючи до уваги 

рішення Перечинської міської ради від 06.07.2021 № 245 «Про передачу в оренду 

відділу освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту комунального майна», з метою 

належної організації харчування учнів у Перечинському ліцеї Перечинської 

міської ради,   
ВИРІШИЛА: 

1. Надати упродовж 2021 та 2022 років у безоплатне користування приміщення 

харчоблоку та їдальні Перечинського ліцею Перечинської міської ради 

Закарпатської області по вул. Ломоносова, 1 в м. Перечин суб’єктам 

підприємницької діяльності, які за результатами процедур закупівель 

надаватимуть послуги з організації  харчування учнів вказаного закладу освіти, 

за умови облаштування та утримання приміщення в належному стані, а також 

впровадження системи НАССР. 
2. Відділу освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Перечинської міської ради як 

органу управління Перечинського ліцею Перечинської міської ради 

Закарпатської області забезпечити контроль за збереженням та використанням 

суб’єктами підприємницької діяльності матеріально-технічної бази харчоблоку 

та їдальні закладу освіти та дотримання ними санітарного режиму.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (Голова комісії:Кравець В.В.). 
 

Міський голова                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
3 пленарне засідання 
8 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 23 вересня 2021 року №322 
         м.Перечин 
  
Про внесення змін до рішення міської 

ради від 24 грудня 2020 року №74 «Про 

бюджет міської територіальної громади 

на 2021 рік» (зі змінами від 11 лютого, 

08 квітня, 29 квітня, 20 травня, 14 

червня, 06 липня, 29 липня, 31 серпня 

2021 року) 
 
07505000000 

                 (код бюджету) 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України та висновком 

фінансового відділу Перечинської міської ради від 20.01.2021 року №26/01-12, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити зміни до обсягу на 2021 рік: 
доходів бюджету міської територіальної громади згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 
видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік за 

головними розпорядниками коштів (у межах змін до обсягу доходів; 

спрямування залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду; зміни до 

розподілу видатків в межах змін загального обсягу), згідно з додатком 3.1 до 

цього рішення;  
профіциту за загальним фондом бюджету міської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 
дефіциту за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 
2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення міської ради «Про бюджету 

міської територіальної громади на 2021 рік» – «Розподіл видатків бюджету 

міської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками 

коштів» згідно з додатком 3 до цього рішення. 
3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.  



4. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної 

громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році згідно з додатком 4 до 

цього рішення. 
5. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міської 

територіальної громади на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, 

реставрацію та капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році згідно з додатком 5 до цього 

рішення. 
6. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з 

додатком 6 до цього рішення. 
7. Додатки 1 – 6, 3.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(В.В. КРАВЕЦЬ). 
 

    Міський голова                                                      Іван ПОГОРІЛЯК 
 
  



 

  

07505000000
код бюджету

( грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

30000000 Доходи від операцій з капіталом  5 100,00 0,00 5 100,00 5 100,00

33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних 

активів 
5 100,00 0,00 5 100,00 5 100,00

33010000 Кошти від продажу землі  5 100,00 0,00 5 100,00 5 100,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які знаходяться 

на території Автономної Республіки Крим

5 100,00 0,00 5 100,00 5 100,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) 
5 100,00 0,00 5 100,00 5 100,00

40000000 Офіційні трансферти  2 002 300,00 2 002 300,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  2 002 300,00 2 002 300,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
2 002 300,00 2 002 300,00 0,00 0,00

41032700

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 

школа для кращих результатів"

2 002 300,00 2 002 300,00 0,00 0,00

Х Разом доходів 2 007 400,00 2 002 300,00 5 100,00 5 100,00

Секретар міської ради                                                                 Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 1                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 23 вересня 2021 року №322                                          

Зміни до обсягу доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



 

  

(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 1 375 511,00 -2 451 788,00 3 827 299,00 3 827 299,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
1 375 511,00 -2 451 788,00 3 827 299,00 3 827 299,00

208100 На початок періоду 1 375 511,00 1 375 511,00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

-3 827 299,00 3 827 299,00 3 827 299,00

Х Загальне фінансування 1 375 511,00 -2 451 788,00 3 827 299,00 3 827 299,00

600000 Фінансування за активними операціями 1 375 511,00 -2 451 788,00 3 827 299,00 3 827 299,00

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 1 375 511,00 -2 451 788,00 3 827 299,00 3 827 299,00

602100 На початок періоду 1 375 511,00 1 375 511,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

-3 827 299,00 3 827 299,00 3 827 299,00

Х Загальне фінансування 1 375 511,00 -2 451 788,00 3 827 299,00 3 827 299,00

            Секретар міської  ради                                               Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 2                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 23 вересня 2021 року №322                                                                                                                           

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2021 рік 

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

07505000000
код бюджету

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання



 

07505000000
код бюджету

 (грн) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 01 Міська рада (головний розпорядник) 20 291 026,00 18 185 939,00 9 649 938,00 1 581 392,00 2 105 087,00 5 557 173,00 5 351 506,00 205 667,00 5 351 506,00 25 848 199,00

0110000 01
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
20 291 026,00 18 185 939,00 9 649 938,00 1 581 392,00 2 105 087,00 5 557 173,00 5 351 506,00 205 667,00 5 351 506,00 25 848 199,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

13 138 104,00 13 138 104,00 9 491 788,00 719 890,00 436 933,00 436 933,00 436 933,00 13 575 037,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління
48 000,00 48 000,00 48 000,00

0113210 3210 1050
Організація та проведення 

громадських робіт
248 000,00 248 000,00 158 150,00 248 000,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
437 000,00 437 000,00 437 000,00

0114040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
71 000,00 71 000,00 71 000,00

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва
115 000,00 115 000,00 115 000,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

70 000,00 70 000,00 70 000,00

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду
150 000,00 150 000,00 150 000,00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності 

водопровідно- каналізаційного 
296 000,00 296 000,00 296 000,00

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення 

сміття і відходів
1 314 000,00 1 314 000,00 1 314 000,00

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

419 087,00 419 087,00 68 000,00 68 000,00 68 000,00 487 087,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
3 577 835,00 3 205 835,00 861 502,00 372 000,00 2 510 399,00 2 510 399,00 2 510 399,00 6 088 234,00

Додаток 3              

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 23 вересня 2021 року №322

Розподіл видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВКМБ

Код 

ФКВМБ комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

усього 

у тому          

числі бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку
усього

видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

Разом

оплата              

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці



 

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 57 000,00 57 000,00 57 000,00

0117325 7325 0443
Будівництво-1 споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту
54 100,00 54 100,00 54 100,00 54 100,00

0117340 7340 0443
Проектування, реставрація та 

охорона пам'яток архітектури
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

2 072 074,00 2 072 074,00 2 072 074,00 2 072 074,00

в т.ч. за рахунок коштів субвенції з 

місцевого бюджету на соціально-

економічний розвиток Закарпатської 

області за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

468 950,00 468 950,00 468 950,00 468 950,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автгомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

200 000,00 200 000,00 200 000,00

0117650 7650 0490
Проведення експертної  грошової  

оцінки  земельної ділянки чи права на 

неї

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

0117691 7691 0490

Цільові фонди утворені Верховною 

радою,Автономною Республікою 

Крим, органами місцевого 

самоврядування, і місцевими 

органами виконавчої влади і фонди, 

утворені Верховною 

радою,Автономною Республікою 

Крим, органами місцевого 

самоврядування, і місцевими 

36 000,00 36 000,00 36 000,00

0117700 7700 0133

Реалізація програм допомоги і 

грантів Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних 

організацій, донорських установ

5 000,00 5 000,00 5 000,00

0118230 8230 0380
Інші заходи громадського порядку та 

безпеки
50 000,00 50 000,00 50 000,00

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів
169 667,00 169 667,00 169 667,00

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів 

масової інформації
35 000,00 35 000,00 35 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

60 000,00 60 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 140 000,00

0600000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту (головний розпорядник)
74 280 592,00 74 280 592,00 57 181 874,00 2 281 010,00 6 156 616,00 5 067 635,00 1 088 981,00 241 411,00 5 067 635,00 80 437 208,00

0610000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту (відповідальний 

виконавець)

74 280 592,00 74 280 592,00 57 181 874,00 2 281 010,00 6 156 616,00 5 067 635,00 1 088 981,00 241 411,00 5 067 635,00 80 437 208,00



 

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

2 334 358,00 2 334 358,00 1 795 203,00 77 205,00 2 334 358,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 12 770 892,00 12 770 892,00 9 300 110,00 716 443,00 750 000,00 750 000,00 13 520 892,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
9 735 666,00 9 735 666,00 6 590 741,00 832 407,00 139 370,00 86 000,00 53 370,00 86 000,00 9 875 036,00

в т.ч. за рахунок додаткової дотації 486 700,00 486 700,00 398 934,00 486 700,00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
37 515 200,00 37 515 200,00 30 750 160,00 37 515 200,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
2 375 511,00 2 375 511,00 2 375 511,00 2 375 511,00

0611080 1080 0960
Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами
4 657 953,00 4 657 953,00 3 803 241,00 285 611,00 285 611,00 241 411,00 4 943 564,00

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти
1 810,00 1 810,00 1 810,00

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету

100 000,00 100 000,00 62 000,00 100 000,00

0611152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції 

1 855 600,00 1 855 600,00 1 520 984,00 1 855 600,00

0611181 1181 0990

Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська 

школа"

18 500,00 18 500,00 24 600,00 24 600,00 24 600,00 43 100,00

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам

247 900,00 247 900,00 7 460,00 221 400,00 221 400,00 221 400,00 469 300,00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

94 400,00 94 400,00 73 280,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 134 400,00

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку 

коштів за субвенцією з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 

потребами

18 195,00 18 195,00 14 915,00 18 195,00

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 919 409,00 919 409,00 663 155,00 100 000,00 919 409,00



 

0614040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
293 845,00 293 845,00 194 570,00 51 050,00 293 845,00

0614060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

1 884 245,00 1 884 245,00 1 068 982,00 414 865,00 65 336,00 65 336,00 65 336,00 1 949 581,00

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1 762 607,00 1 762 607,00 1 399 073,00 27 040,00 1 762 607,00

0615062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

70 012,00 70 012,00 29 988,00 29 988,00 29 988,00 100 000,00

0611171 1171 0990

Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих 

результатів"

222 500,00 222 500,00 222 500,00 222 500,00

0611172 1172 0990

Виконання заходів в рамках 

реалізації програми "Спроможна 

школа для кращих результатів" за 

рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам

2 002 300,00 2 002 300,00 2 002 300,00 2 002 300,00

0700000 07

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення та у 

справах дітей (головний 

розпорядник) 

6 557 260,00 6 557 260,00 1 334 123,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 7 107 260,00

0710000 07

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення та у 

справах дітей (відповідальний 

виконавець) 

6 557 260,00 6 557 260,00 1 334 123,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 7 107 260,00

0710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

827 294,00 827 294,00 654 553,00 827 294,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
3 471 467,00 3 471 467,00 3 471 467,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

240 000,00 240 000,00 240 000,00

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

518 300,00 518 300,00 518 300,00

в т.ч. субвенція з місцевого бюджету 

на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони 

здоров'я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

503 300,00 503 300,00 503 300,00

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я
451 000,00 451 000,00 451 000,00



 

 

0713035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті

30 000,00 30 000,00 30 000,00

0713104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю

842 719,00 842 719,00 679 570,00 842 719,00

0713160 3160 1010

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

142 900,00 142 900,00 142 900,00

0713192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням  ветеранів 

і осіб з інвалідністю, діяльність яких 

має соціальну спрямованість

33 580,00 33 580,00 33 580,00

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00

0717368 7368 0490
Виконання інвестиційних проектів за 

рахунок субвенцій з інших бюджетів
0,00

3700000 37
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник) 
1 813 005,89 875 500,00 681 000,00 837 505,89 316 600,00 314 100,00 316 600,00 2 129 605,89

3710000 37
Фінансовий відділ (відповідальний 

виконавець) 
1 813 005,89 875 500,00 681 000,00 837 505,89 316 600,00 314 100,00 316 600,00 2 129 605,89

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

875 500,00 875 500,00 681 000,00 875 500,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 100 000,00 100 000,00

3719490 9490 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони здоров'я 

у сільській місцевості, за рахунок 

залишку коштів відповідної субвенції 

з державного бюджету, що 

утворився на початок бюджетного 

періоду

837 505,89 837 505,89 2 500,00 2 500,00 840 005,89

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 214 100,00 214 100,00 214 100,00 214 100,00

3719760 9760 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію проектів 

співробітництва між 

територіальними громадами

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Х Х Х УСЬОГО 102 941 883,89 99 899 291,00 68 846 935,00 3 862 402,00 2 942 592,89 12 580 389,00 11 283 241,00 1 294 648,00 241 411,00 11 285 741,00 115 522 272,89

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА



 

 (грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 007 400,00 2 007 400,00 2 007 400,00 2 007 400,00

0100000 01
Міська рада (головний 

розпорядник)
5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00

0110000 01
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00

0117325 7325 0443
Будівництво-1 споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту
5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00

0600000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту (головний 

розпорядник)

2 002 300,00 2 002 300,00 2 002 300,00 2 002 300,00

0610000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту (відповідальний 

виконавець)

2 002 300,00 2 002 300,00 2 002 300,00 2 002 300,00

0611172 1172 0990

Виконання заходів в рамках 

реалізації програми "Спроможна 

школа для кращих результатів" за 

рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам

2 002 300,00 2 002 300,00 2 002 300,00 2 002 300,00

-449 488,00 -515 488,00 -212 400,00 49 500,00 66 000,00 449 488,00 449 488,00 449 488,00

0100000 01
Міська рада (головний 

розпорядник)
-10 000,00 -76 000,00 66 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

0110000 01
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
-10 000,00 -76 000,00 66 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад

60 000,00 60 000,00 60 000,00

II. В межах загального обсягу видатків бюжету міської територіальної 

громади

І. У межах змін до обсягу доходів

видатки 

розвитку
усього

видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку
комунальні 

послуги та 

енергоносії

Загальний фонд

видатки 

споживання
усього 

з  них

оплата              

праці

Код 

ФКВМБ
оплата 

праці

Код  

ТПКВКМБ

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів:

Разом
комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Спеціальний фонд

у тому          

числі бюджет 

розвитку

Додаток 3.1                

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 23 вересня 2021 року №322

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів                                                                                                                                   

(у межах змін до обсягу доходів; спрямування залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам,                                                                                                                 

що утворився на початок бюджетного періоду; зміни до розподілу видатків в межах змін загального обсягу)
07505000000
(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету



 

 

 

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
10 000,00 10 000,00 10 000,00

0114040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
10 000,00 10 000,00 10 000,00

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

66 000,00 66 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 76 000,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
-161 000,00 -161 000,00 -161 000,00

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів 

масової інформації
5 000,00 5 000,00 5 000,00

0600000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту (головний 

розпорядник)

-239 488,00 -239 488,00 -212 400,00 49 500,00 239 488,00 239 488,00 239 488,00

0610000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту (відповідальний 

виконавець)

-239 488,00 -239 488,00 -212 400,00 49 500,00 239 488,00 239 488,00 239 488,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти 

-259 500,00 -259 500,00 -212 400,00 49 500,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 -222 500,00

0615062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність 

в регіоні

20 012,00 20 012,00 -20 012,00 -20 012,00 -20 012,00

0611171 1171 0990

Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих 

результатів"

222 500,00 222 500,00 222 500,00 222 500,00

0700000 07

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення та 

у справах дітей (головний 

розпорядник) 

-200 000,00 -200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

0710000 07

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення та 

у справах дітей (відповідальний 

виконавець) 

-200 000,00 -200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00



 

  

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
-200 000,00 -200 000,00 -200 000,00

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

15 000,00 15 000,00 15 000,00

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я
-15 000,00 -15 000,00 -15 000,00

0713160 3160 1010

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

-15 000,00 -15 000,00 -15 000,00

0713035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті

15 000,00 15 000,00 15 000,00

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ 

та закладів
200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

1 375 511,00 1 375 511,00 1 375 511,00 1 375 511,00

0600000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту (головний 

розпорядник)

1 375 511,00 1 375 511,00 1 375 511,00 1 375 511,00

0610000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту (відповідальний 

виконавець)

1 375 511,00 1 375 511,00 1 375 511,00 1 375 511,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти

1 375 511,00 1 375 511,00 1 375 511,00 1 375 511,00

Х Х Х УСЬОГО -449 488,00 -515 488,00 -212 400,00 49 500,00 66 000,00 3 832 399,00 3 832 399,00 3 832 399,00 3 382 911,00

III. Спрямування залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного 

періоду

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА



 

 

      (грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 01 Міська рада (головний розпорядник) -70 000,00 -80 000,00 10 000,00 10 000,00
0110000 01 Міська рада (відповідальний виконавець) -70 000,00 -80 000,00 10 000,00 10 000,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту 

вразливих верств населення Перечинської  міської територіальної громади на 

2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61      
10 000,00 10 000,00

0116020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

Програма «Фінансової підтримки  КП «Комунальник» з питань розвитку 

житлово-комунального господарства на 2021-2023роки» 

Рішення від 

17.12.2020 №61      

(зі змінами)

76 000,00 66 000,00 10 000,00 10 000,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма благоустрою Перечинської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки 

Рішення від 

17.12.2020 №61      

(зі змінами)

-161 000,00 -161 000,00

0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
Програма  забезпечення розвитку інформаційного простору

 у Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61      
5 000,00 5 000,00

0600000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту (головний 

розпорядник)
20 012,00 -20 012,00 -20 012,00

0610000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець)
20 012,00 -20 012,00 -20 012,00

0615062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
Програма розвитку футболу Перечинської ТГ  на 2021-2025 роки

Рішення від 

08.04.2021 №154      
20 012,00 -20 012,00 -20 012,00

0700000 07
Відділ охорони здоров'я, соціального захисту населення та у 

справах дітей (головний розпорядник) 
200 000,00 200 000,00 200 000,00

0710000 07
Відділ охорони здоров'я, соціального захисту населення та у 

справах дітей (відповідальний виконавець) 
200 000,00 200 000,00 200 000,00

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет

Програма для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що 

проживають на території Перечинської міської територіальної громади

 на 2021 рік

Рішення від 

23.09.2021 №320
15 000,00 15 000,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань у Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2023 

роки

Рішення від 

17.12.2020 №61      
-15 000,00 -15 000,00

0713035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті

Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян 

(мешканців Перечинської міської територіальної громади) на залізничному 

транспорті приміського сполучення на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61      
15 000,00 15 000,00

Код  

ТПКВ

КМБ

Код 

ФКВМБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву / 

регіональну 

прграму

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд 

Додаток 4           

до рішення міської ради                                                                                                                                                                                             

від 23 вересня 2021 року №322

Зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році

07505000000
код бюджету

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету



 

  

0713160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 

не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

Програма фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту 

вразливих верств населення Перечинської  міської територіальної громади на 

2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61      
-15 000,00 -15 000,00

0717322 7322 0443 Будівництво-1 медичних установ та закладів

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області на 

2021 рік

Рішення від 

11.02.2021 №104    

(зі змінами)

200 000,00 200 000,00 200 000,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х 330 000,00 -80 000,00 410 000,00 410 000,00

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА



 

(грн)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВК

МБ

Код 

ФКВМБ

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних 

робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку 

і 

завершення)

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетног

о періоду, 

%

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

обєкта у 

бюджетному 

періоді,  

гривень

Рівень  

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 01 Міська рада (головний розпорядник) 5 100,00

0110000 01 Міська рада (відповідальний виконавець) 5 100,00

0117325 7325 0443
Будівництво-1 споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту
5 100,00

Будівництво спортивного майданчика по 

вул.Центральна, 125 с.Сімерки
2021 5 100,00

у тому числі:

проектні роботи 5 100,00

0600000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту (головний розпорядник)
1 412 511,00

0610000 06
Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту (відповідальний виконавець)
1 412 511,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
37 000,00

Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних 

конструкцій Філії початкова школа Зарічівської 

гімназії Перечинської міської ради Закарпатської 

області по вул.Шевченка, 4 А в с.Зарічово 

Ужгородського району

2021 37 000,00

у тому числі:

проектні роботи 37 000,00

Додаток 5             

до рішення міської ради                                                                                                                                                            

від 23 вересня 2021 року №322

07505000000
код бюджету

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міської територіальної громади на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, реставрацію та 

капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році        



 

  

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
1 375 511,00

Капітальний ремонт даху Сімерської гімназії  

Перечинської міської ради Закарпатської області по 

вул.Карпатська, 79 в с.Сімер Ужгородського району 

Закарпатської області

2021 2 877 737,00 0 480 000,00 17

Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних 

конструкцій Філії початкова школа Зарічівської 

гімназії Перечинської міської ради Закарпатської 

області по вул.Шевченка, 4 А в с.Зарічово 

Ужгородського району

2021-2022 1 750 000,00 0 895 511,00 53

0700000 07
Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(головний розпорядник) 

200 000,00

0710000 07
Відділ охорони здоров'я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

(відповідальний виконавець) 

200 000,00

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів

Капітальний ремонт будівлі Перечинської ЦРЛ 

(заміна вікон та дверей) в м. Перечин
2019-2022 1 027 306,00 30 200 000,00 20

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х 1 617 611,00 Х

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА



 

07505000000
код бюджету

(грн)

1 3

41032700 2 002 300,00

99000000000 2 002 300,00

0,00

Х 2 002 300,00

Х 2 002 300,00

Х 0,00

(грн)

1 2 4

Х Х 0,00
Х Х 0,00
Х Х 0,00

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

загальний фонд

спеціальний фонд

 Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА                                      

3

I. Трансферти із загального фонду бюджету

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

загальний фонд

спеціальний фонд

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту
Усього

2

I. Трансферти до загального фонду бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих результатів"

Державний бюджет

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Додаток 6                  

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 23 вересня 2021 року №322                                                                                                                        

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код 

Класифікації 

доходу бюджету 

/ Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту
Усього
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