
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_  XII__ сесія   __VІ__ скликання 
(ІІІ пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 24 травня 2012 р. №   512                                                            м. Ужгород 

 

 
Про передачу приміщень 
у  користування 
 

Розглянувши клопотання Медико-соціального реабілітаційного центру 
«Дорога життя»  від 27.12.2011р. № 324 та від 20.01.2012р. № 07, відповідно 
до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання від 09.12.2011 року № 344 
«Про тимчасову Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно 
м. Ужгорода та пропорції її розподілу», керуючись статтями 26, 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

1.Передати у користування на умовах оренди МСРЦ «Дорога життя» 
для реабілітаційних цілей нежиле приміщення площею 280 кв.м за адресою: 
м. Ужгород, вул. Нахімова, 3. 

2.Встановити розмір річної орендної плати в сумі 1 (однієї) гривні.   
3.Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) укласти договір 

оренди нежилого приміщення 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 

 
Для надання можливості дітям та молоді  з обмеженими можливостями 

здоров’я розвивати та реалізовувати свої здібності, повністю або частково 
інтегруватися в суспільне життя  Медико-соціальний реабілітаційний центр 
“Дорога життя” просить надати їм  частину нежилого приміщення НВК 
“Ялинка” площею 280 кв.м. по вул. Нахімова, 3  у довгострокову оренду з 
пільговою ставкою орендної плати за його використання. Вказаний центр  є 
благодійною, неприбутковою організацією, яка займається комплексною 
реабілітацією дітей та молоді з вадами фізичного та розумового характеру, 
здійснює соціальний захист прав, інтересів клієнтів та їх сімей. Враховуючи 
напрямки діяльності та організаційно-правову форму закладу, керуючись  до 
рішенням ХІ сесії міської ради VІ скликання від 09.12.2011 року № 344 «Про 
тимчасову Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно м. 
Ужгорода та пропорції її розподілу» департамент міського господарства 
вважає за доцільне задовольнити прохання цієї організації та надати згоду на 
передачу частини приміщення НВК “Ялинка” за адресою м. Ужгород, вул. 
Нахімова, 3  для  функціонування центру в користування, шляхом укладення 
договору оренди із річною ставкою 1 (одна) гривня  .  

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