
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

Про доповнення до рішення  

ХХХІV сесії міської ради VІІ скликання  

28 лютого 2019 року № 1458  

 

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

самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про приватизацію 

державного і комунального майна»,   

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Доповнити Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають 

приватизації шляхом викупу у 2019 році, затверджений рішенням ХХХІV сесії 

міської ради VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458  об’єктом комунальної 

власності, який підлягає приватизації шляхом викупу: 

2. Рішення опублікувати в газеті «Ужгород». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, ремонту житлового фонду, благоустрою міських 

шляхів та внутрішньо квартальних територій (Чурило М.М.). 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

Назва об`єкта Адреса Спосіб приватизації 

Вбудовані підвальні 

приміщення площею 

292,5 кв.м. 

м. Ужгород,  

вул. В. Гошовського, 

2-4 

Викуп 

(фізична особа-

підприємець  

Філіпова Г.Г.) 



Супровідна записка до проекту рішення 

Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ скликання 

28 лютого 2019 року № 1458 

 

На підставі договору оренди нежилого приміщення від 06.07.2017 року, 

укладеного між департаментом міського господарства Ужгородської міської 

ради та ФОП Філіпова Г.Г. передано в користування вбудовані підвальні 

приміщення площею 292,5 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. В.Гошовського, 

2-4 вартістю 438750,00 грн. 

В порядку визначеному абзацом 4 частини 3 статті 23 Закону України 

"Про оренду державного та комунального майна" орендарем за погодженням з 

орендодавцем було здійснено поліпшення орендованого майна на 25% від 

початкової вартості орендованого об’єкта. Сума проведених поліпшень склала 

130000 грн., що підтверджується аудиторським висновком та висновком 

будівельної експертизи. 

З метою підвищення ефективності економіки міста, збільшення 

надходжень до бюджету міста коштів, одержаних від приватизації об`єктів 

комунальної власності, відповідно до Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», керуючись пунктами п.30 ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», департамент міського 

господарства подає даний проект про доповнення до рішення ХХХІV сесії 

міської ради VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458 

В результаті вказаних дій буде збільшено надходження до бюджету 

міста коштів, одержаних від продажу об’єктів комунальної власності.  

 

 

 

Директор департаменту                               Володимир БАБИДОРИЧ 

 

 

 


