
У К Р А Ї Н А 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
ГОЛОВИ МУКАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

від "4і " вересня 2014 р. № Ц 
м.Мукачево 

Про створення комісії для передачі 
нерухомого майна стадіону 

Відповідно до ст. 43, ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", Закону України "Про передачу об'єктів права державної та 
комунальної власності", рішення сесії Лалівської сільської ради від "18" лютого 
2014 року № 439 "Про передачу стадіона в комунальну власність сільської 
ради", рішення сесії районної ради від "10" липня 2014 року №409 "Про 
надання згоди на безоплатну передачу зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ Мукачівського району нерухомого майна": 

1. Створити комісію для здійснення передачі майна в складі: 
Гарапко Михайло Васильович - співголова комісії (керуючий 

справами); 
Гелмеці Євген Васильович - співголова комісії (Лалівський 

сільський голова); 
Анопрієнко Оксана Володимирівна - член комісії (головний бухгалтер 

Лалівської сільської ради); 
Бігунець Василь Петрович - член комісії (головний спеціаліст 

відділу майна комунальної власності); 
Сабов Наталія Юріївна; - член комісії (головний бухгалтер 

Мукачівської районної ради); 

2. Комісії здійснити заходи з приймання-передачі нерухомого майна -
приміщення стадіону (283 кв.м. та роздягалка), що перебуває на балансі 
Мукачівської районної ради із прилеглою земельною ділянкою площею 2,9016 
га., розташованого по вул. Кринична 1 "в" села Лапово Мукачівського району, 
зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, Мукачівського району у 
комунальну власність Лалівської сільської ради згідно з балансовою вартістю 
5820 грн. 

3. Бухгалтерії районної ради після підписання актів приймання-передачі 
майна зняти його з бухгалтерського обліку районної ради. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

Голова районної ради СЦ~ їг^^Т"4* І.Михайло 

„І..І. НиІІїШіЛ.,, .1̂ 1.,.!..,! 



У К Р А Ї Н А 

МУКАЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
четверте пленарне засідання вісімнадцятої сесії шостого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 10і липня 2014 р. м.Мукачево №409 

Про надання згоди на безоплатну передачу зі 
спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ Мукачівського району нерухомого майна 

Відповідно до ст. 43, ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", Закону України "Про передачу об'єктів права державної та 
комунальної власності", враховуючи рішення сесії Лалівської сільської ради від 
"18" лютого 2014 року № 439 "Про передачу стадіона в комунальну власність 
сільської ради" та з метою ефективного використання майна, районна рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на безоплатну передачу нерухомого майна - приміщення 
стадіону (283 кв.м. та роздягалка), що перебуває на балансі Мукачівської 
районної ради із прилеглою земельною ділянкою площею 2,9016 га.(без зміни 
цільового призначення), і розташовано по вул. Кринична 1 "в" села Лапово 
Мукачівського району, зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
Мукачівського району у комунальну власність Лалівської сільської ради згідно 
з балансовою вартістю 5820 грн., за умови переукладання угоди з ГО "ФК 
Карпати"Мукачево" на строк не меньший ніж до 01 липня 2020 року. 

2. Голові Лалівської сільської ради спільно з виконавчим апаратом 
Мукачівської районної ради вжити заходів щодо передачі нерухомого майна в 
установленому чинним законодавством порядку. 

3. Бухгалтерії районної ради після оформлення актів приймання -
передачі майна зняти його з балансу районної ради та передати на баланс 
Лалівської сільської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатські комісії 
районної ради з питань молодіжної політики, фізкультури та спорту, 
національних меншин В.Сідор та комісію з питань промисловості, транспорту, 
торгівлі і підприємництва, управління майном та приватизації В.Фехтел. 

Голова районної ради 


