
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  
  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 

_________________    м. Ужгород 

 

 

Про зміни до рішення  

ХХІ сесії міської ради VI скликання 

11 квітня 2014 року №1243 

 

Розглянувши клопотання Ужгородського міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги 27.09.2016 №831/29/01-06,    статтями 317, 319, 327 

Цивільного кодексу України, Законом України «Про оренду державного та 

комунального майна», статтями 26 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   

 

міська рада В И Р І Ш И Л А : 

 

 1. Внести зміни до рішення ХХІ сесії міської ради VI скликання 11 квітня 

2014 року №1243 «Про передачу приміщень у користування», а саме:  

 1.1. Пункт 1 рішення викласти у наступній редакції: 

Ужгородському міському центру первинної медико-санітарної допомоги 

передати Ужгородській міській поліклініці у користування на умовах оренди: 

- підвал площею 173,0 кв. м., приміщення 1 поверху площею 675,1 кв. м., 

приміщення ІІ поверху площею 1896,1 кв. м. за адресою: м. Ужгород, вул. 

Грибоєдова, 20 «в»; 

- приміщення ІІ поверху площею 95,3 кв. м., приміщення ІІІ поверху 

площею 315,0 кв. м., приміщення ІV поверху площею 408,6 кв. м. за адресою: 

м. Ужгород, вул. П.Комуни, 2. 

2. Ужгородському міському центру первинної медико-санітарної 

допомоги та Ужгородській міській поліклініці внести відповідні зміни у діючі 

договори оренди відповідно до вимог чинного законодавства. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О.М. 

 

  

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 



 

 

 

 

 

Супровідна записка до проекту рішення 

«Про зміни до рішення ХХІ сесії міської ради VI скликання 

11 квітня 2014 року №1243  «Про передачу приміщень у користування» 

 

 В результаті проведеної перевірки робочою групою, утвореної 

розпорядженням міського голови від 23.05.2016 р. №191, щодо використання 

міською поліклінікою орендованих площ у міського центру ПМСД, 

встановлено, що Ужгородська міська поліклініка використовує більшу площу 

об»єкта нерухомості, ніж передбачено договором оренди від 12.05.2014 р. №12. 

Враховуючи вищевикладене, міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги подав клопотання про збільшення площі яка використовується 

Ужгородською міською поліклінікою, шляхом внесення змін до рішення 

міської ради 11 квітня 2014 року №1243. 

. 

В.о. директора департаменту                                                                   О. Пайда 

  

 


