
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

_  XII__ сесія   __VІ__ скликання 
(3 пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24 травня 2012 р. № 507                                                               м. Ужгород 

 
Про передачу приміщень 
у користування 
 

Розглянувши клопотання Ужгородського МУ УМВС України в 
Закарпатській області від 28.02.2012р. № 6218, відповідно до рішення ХІ сесії 
міської ради VІ скликання від 09.12.2012 року № 344 "Про тимчасову 
Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно м. Ужгорода та 
пропорції її розподілу" керуючись статтями   керуючись главою 60 
Цивільного кодексу України, статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Передати у користування на умовах оренди  Ужгородському МУ 

УМВС України в Закарпатській області для розміщення опорних пунктів 
міліції наступні нежилі приміщення: 

- площею 75,9 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Бородіна, 15а; 
- площею 45,0 кв.м.  за адресою: м. Ужгород, вул. Грушевського, 6; 
- площею 63,2 кв.м.  за адресою: м. Ужгород, пр. Свободи, 2; 
- площею 174,9 кв.м.  за адресою: м. Ужгород, наб. Православна, 20. 

         2. Встановити розмір річної орендної плати в сумі 1 (однієї) за кожний 
об'єкт оренди. 
          3. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) укласти 
договори оренди нежилих приміщень відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань майнової політики, власності та приватизації (Шафарь Я.В.). 

 
 
 

Міський голова                В. Погорелов 
 



 
Супровідна записка 

 
03.06.2003р., 24.02.2003р., 04.02.2008р. між Управлінням майнової 

політики Ужгородської міської ради ( правонаступником якої є Департамент 
міського господарства) і Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській 
області було укладено договори про оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності (далі Договори). 

У зв’язку із зміною назви та закінченням термінів дії укладених 
Договорів Ужгородське МУ УМВС України в Закарпатській області     
звернулося  з клопотанням стосовно укладення нових Договорів за адресою : 
вул. Бородіна,15-а (IV опорний пункт міліції), вул. Грушевського, 6 (I  
опорний пункт міліції), пр. Свободи, 2 (II опорний пункт міліції), 
Православна набережна, 20 (сектор у справах громадянства, імміграції та 
реєстрації фізичних осіб) на попередніх умовах.  

Укладання нових Договорів не передбачає використання пільгових 
ставок орендної плати, так як джерелом фінансування Ужгородського МУ 
УМВС України в Закарпатській області не є місцевий бюджет.   

Враховуючи викладене, департамент міського господарства подає 
проект рішення міської ради «Про передачу приміщень у безоплатне 
користування» і просить його підтримати. 
 
  
 
Директор департаменту       О. Касперов 
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