
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  

  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 

 

 

Про зміни та доповнення до рішення  

ІІ сесії міської ради VІІ скликання  

21 квітня 2016 року № 178  

 

 

Відповідно до п.30 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ч.4 статті 3, ч. 4 статті 15 Закону України «Про 

приватизацію державного майна», ч.1 статті 7 Закону України «Про 

приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до додатку 3 рішенням ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178 «Про Програму приватизації об’єктів 

комунальної власності м. Ужгорода на 2016-2018 роки та перелік об’єктів 

комунальної власності, які підлягають приватизації у 2016 році», а саме: 

викласти пункт 4 додатку в наступній редакції: 
 

№ 

п/п  

Зміст Сума (тис. грн.) 

2016 2017 2018 

4 

 

Інформаційні послуги 

(розміщення оголошень у 

засобах масової 

інформації), оплата 

послуг суб’єктів  

оціночної діяльності, 

рекламні послуги в 

загальнодержавних ЗМІ, 

виготовлення технічної 

документації 

525,0 

 

70,0 

 

40,0 

 

Разом  550,0 

 

95,0 65,0 

 

2. Доповнити перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають 

приватизації у 2016 році, затверджений рішенням ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178 «Про Програму приватизації об’єктів 



комунальної власності м. Ужгорода на 2016-2018 роки та перелік об’єктів 

комунальної власності, які підлягають приватизації у 2016 році», об’єктами 

комунальної власності згідно з додатком. 

3. Рішення опублікувати в газеті «Ужгород». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань благоустрою, житлово-комунального господарства та приватизації 

майна комунальної власності (Волошин І.І.). 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток  

до рішення ____ сесії 

міської ради VІІ скликання 

від «__» _________ 2016 № ___  

 

 

ПЕРЕЛІК ОБ`ЄКТІВ 

комунальної власності, які підлягають приватизації у 2016 році 

 

 
 

Секретар ради                                                                                         А. Сушко 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва об`єкта Адреса Спосіб приватизації 

1. Нежитлові приміщення 

загальною площею  

39,9 кв.м. 

м. Ужгород,  

вул. Мукачівська, 20 

Викуп 

(ПП «Інвазор») 

2. Приміщення загальною 

площею 20,3 кв.м.  

м. Ужгород,  

вул. Грибоєдова, будинок 

3, приміщення 7.8.9 

Викуп 

(ФОП  

Гетманенко О.О.) 

3. Нежитлові приміщення 

загальною площею  

29,9 кв.м. 

м. Ужгород,  

вул. Крилова, 12 

 

Викуп 

(Художник  

Ковач А.М.) 

4. Вбудовані приміщення 

загальною площею 214,7 

кв.м. 

м. Ужгород, вул. 

Тімірязева, 18 

Викуп  

(ФОП Кадар І.В.) 

5. Приміщення третього 

поверху літ. А загальною 

площею 129,6 кв.м. 

м. Ужгород,  

пл. Театральна. 7а 

Викуп 

(ТОВ 

«Інвестзеленбуд») 

6. Нежитлова будівля 

/колишній ресторан 

«Червона Ружа»/ 

загальною площею 

1896,0 кв.м. 

м. Ужгород,  

пл. Корятовича, буд. 1 / 

вул. Фединця                          

(б. Визволення), буд. 2 

Викуп  

(ТОВ «Червена Ружа») 

7. Приміщення четвертого 

поверху літ. А загальною 

площею 118,0 кв.м. 

м. Ужгород, 

 пл. Театральна, 7а 

 

Викуп 

(ТОВ «Некст 

дженерейшн 

технолоджі») 

8. Приміщення другого 

поверху літ. А загальною 

площею 168,3 кв.м. 

м. Ужгород,  

пл. Театральна, 7а 

Викуп 

(ТОВ «Реал») 

 


