
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  

  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 

 

Про передачу приміщень 

у користування 

 

 

Розглянувши клопотання Ужгородського міського пологового будинку 

22.04.2016р. № 482/01-12, Закарпатського територіального центру екстреної 

медичної допомоги 25.04.2016р. № 518-01, керуючись статтями 317,319,327 

Цивільного кодексу України, статтями 26,60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 9 тимчасової Методики розрахунку орендної 

плати за комунальне майно м. Ужгорода та пропорції її розподілу, 

затвердженої рішенням ХІ сесії міської ради VІ скликання 09.12.2011р. № 

344,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Ужгородському міському центру первинної медико-санітарної 

допомоги передати у користування на умовах оренди: 

1.1. Ужгородському міському пологовому будинку – вбудовані 

приміщення площею 37,9 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. П.Комуни, 2; 

1.2. Закарпатському територіальному центру екстреної медичної 

допомоги – вбудовані приміщення будівлі літера Е площею 206,6 кв.м. за 

адресою: м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20В.  

2. Встановити термін дії договорів оренди 2 роки 11 місяців та розмір 

річної орендної плати в сумі 1,20 грн. (однієї гривні 20 копійок) з 

урахуванням ПДВ.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О.М. та постійну комісію з питань благоустрою, житлово-

комунального господарства та приватизації майна комунальної власності 

(Волошин І.І.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                Б. Андріїв 

 

 



 

 

Супровідна записка до проекту рішення 

«Про передачу приміщень у користування» 
 

Розглянувши клопотання Ужгородського міського пологового будинку 

22.04.2016р. № 482/01-12, Закарпатського територіального центру екстреної 

медичної допомоги 25.04.2016р. № 518-01, керуючись статтями 317, 319, 327 

Цивільного кодексу України, статтями 26, 60 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 9 тимчасової Методики розрахунку орендної 

плати за комунальне майно м. Ужгорода та пропорції її розподілу 

затвердженої рішенням ХІ сесії міської ради VІ скликання від 09.12.2011р.  

№ 344, департамент міського господарства подає проект рішення «Про 

передачу приміщень у користування». 

Вказані дії вчиняються для передачі у користування на умовах оренди  

із встановленням річної орендної плати в сумі 1,20 грн. (однієї гривні 20 

копійок) з урахуванням ПДВ: 

- Ужгородському міському пологовому будинку – вбудованих 

приміщень площею 37,9 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. П.Комуни, 2; 

- Закарпатському територіальному центру екстреної медичної 

допомоги – вбудованих приміщень будівлі літера Е площею 206,6 кв.м. за 

адресою: м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20В.  

На даний період, вказані приміщення знаходяться в оперативному 

управлінні Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної 

допомоги. 

 

 

 

В.о. директора департаменту                                                                О. Пайда 

 

 


