
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XVІІ_  сесія    VI _  скликання  
       (3 – є пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 18 червня 2013 року                 м. Ужгород                                   № 964  
                                           
 
Про передачу вбудованих  
приміщень 
  

Керуючись статтями 134-136 Господарського кодексу України, 
статтями 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”   
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 1. Припинити управлінню освіти Ужгородської міської ради (Бабунич 
О.Ю.) право оперативного управління на вбудовані приміщення (№№ 39-57) 
ІІ поверху загальною площею 144,9 м. кв. за адресою м.Ужгород, вул. 8 
Березня, 46. 
 2. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) передати  КП 
«Архітектурно-планувальне бюро» (Дуран С.С.) в повне господарське 
відання для використання у виробничій діяльності наступні основні засоби: 
-  вбудовані приміщення  І поверху будівлі  літери  Б  по  пл. Жупанатській, 3 
у м. Ужгороді загальною площею 101,3 кв.м. (позиції 2-5,11,17,18) первісною 
вартістю 586264,44грн., зносом 211286,92 грн. ; 
- архівні стелажі, інвентарний номер 301, первісною вартістю 4333,32грн., 
зносом 3122,64грн.; 
- архівні стелажі, інвентарний номер 315, первісною вартістю 7030,31грн., 
зносом 4353,95грн.; 
- архівні стелажі, інвентарний номер 335, первісною вартістю 17900,00грн., 
зносом 7756,58грн.; 
- комплект охоронної сигналізації, інвентарний номер 44, первісною вартістю 
5464,65грн, зносом 3694,51грн. 
- мебельний комплект видачі замовлень інвентарний номер 22, первісною 
вартістю 1821,55грн., зносом 1649,56грн. 
- металеві двері інвентарний номер 387, первісною вартістю 3324,44грн, 
зносом 346,30грн.; 
- мобільна перегородка інвентарний номер 34, первісною вартістю 
1330,72грн., зносом 1205,20грн.; 
- лазерний вимірювач, інвентарний номер 298, первісною вартістю 
3209,90грн, зносом 2505,30грн. 



 3. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) передати  в 
оперативне управління управлінню освіти (Бабунич О.Ю.)   для розміщення 
централізованої бухгалтерії № 2  наступні основні засоби: 
-  вбудовані приміщення  І поверху будівлі  літери  Б  по   пл.Жупанатській, 3 
у   м. Ужгороді загальною площею 233,36 кв.м. (позиції 1, 6-10, 12-16, 1′ - 1٧) 
первісною вартістю  1350549,54 грн. зносом 486731,65 грн. ; 
- вбудоване приміщення котельні, інвентарний номер 276, первісною 
вартістю 51546,32грн, зносом 12919,52грн.; 
- протипожежну охоронну систему, інвентарний номер 92,  первісною 
вартістю 16090,72грн., зносом 10878,60грн.; 
-   міні АТС Раnasonic RX –TESUA,  інвентарний номер 348, первісною 
вартістю 2850,00грн., зносом 659,68грн. 
 4. Надати дозвіл управлінню освіти на укладення договору оренди з 
виконавчим комітетом Ужгородської міської ради  на вбудоване приміщення 
І поверху літери Б позиція 15 по пл.Жупанатській, 3, площею 19,4 кв.м.  за 
1,00грн. на рік. 
 5.  Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 
 

 
Міський голова              В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


