
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
 (8-е пленарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про передачу приміщень  
у користування 
 
 

Розглянувши клопотання відділу охорони здоров’я Ужгородської 
міської ради від 27.03.2014р. № 257/29-16-2, керуючись статтями 317,319,327 
Цивільного кодексу України, статтями 26,60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Ужгородському міському центру первинної медико-санітарної 

допомоги передати Ужгородській міській поліклініці у користування на 
умовах оренди: 

- підвал площею 155,58 кв.м., приміщення І-го поверху площею 562,5 
кв.м., приміщення ІІ-го поверху площею 1896,1 кв.м. за адресою:            
м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20 «в»; 

- 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. Встановити термін дії договору оренди 2 роки 11 місяців, а розмір 
річної орендної плати в сумі 1,20 грн. (однієї гривні 20 копійок) з ПДВ. 

3. Ужгородському міському центру первинної медико-санітарної 
допомоги та Ужгородській міській поліклініці укласти, а департаменту 
міського господарства погодити договори оренди відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

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



 
Супровідна записка до проекту рішення 

«Про передачу приміщень у користування» 
 

Розглянувши клопотання відділу охорони здоров’я Ужгородської 
міської ради від 27.03.2014р. № 257/29-16-2, 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 в користування на умовах оренди  
Ужгородській міській поліклініці підвалу площею 155,58 кв.м., приміщень І-
го поверху площею 562,5 кв.м., приміщень ІІ-го поверху площею 1896,1 кв.м. 
за адресою: м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20 «в»та  приміщення ІІІ поверху 
площею 315,0 кв.м., приміщення ІV поверху площею 408,6 кв.м. за адресою: 
м. Ужгород, вул. П.Комуни, 2 із встановленням річної орендної плати в сумі 
1 (однієї) гривні без ПДВ. 
 
 
 
В.о. директора департаменту  
міського господарства               О.Костенчук 
 
 


