
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про доповнення до рішення 
ХV сесії міської ради VІ скликання  
від 28 грудня 2012 року № 767  

 
 

Відповідно до ст.7 Закону України «Про приватизацію невеликих 
державних підприємств (малу приватизацію)», керуючись п.30 ч.1 ст.26, 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Доповнити Програму приватизації об’єктів комунальної власності 

м. Ужгорода на 2013-2015 роки, затверджену рішенням XV сесії міської ради 
VI скликання від 28 грудня 2012 р. №767 переліком об’єктів комунальної 
власності, які підлягають приватизації у 2014 році згідно з додатком. 

2. Рішення опублікувати в газеті «Ужгород». 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань майнової політики, власності та приватизації.  
 
 
   
Секретар ради                               В. Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Супровідна записка до проекту рішення 

«Про доповнення до рішення ХV сесії міської ради VІ скликання від   28 
грудня 2012 року № 767» 

 
З метою підвищення ефективності економіки міста, збільшення 

надходжень до бюджету міста коштів, одержаних від приватизації об`єктів 
комунальної власності, відповідно до ст.7 Закону України «Про 
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», 
керуючись пунктами п.30 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» департамент міського господарства подає проект 
рішення «Про доповнення до рішення ХV сесії міської ради VІ скликання 
від 28 грудня 2012 року № 767» 

Вказані дії вчиняються для приватизації шляхом продажу на аукціоні 
об`єктів комунальної власності міста – будівлі бойлерної за адресою:            
м. Ужгород, вул. Сечені, 29а, будівлі бойлерної за адресою: м. Ужгород,            
вул. Минайська, 3а, комплексу будівель за адресою: м. Ужгород,             
вул. Тіхого, 13б, підвальне приміщення ( індивідуальний тепловий пункт 
)площею 39,5 кв.м. м.Ужгород, пр.Свободи,7/26, вбудоване приміщення 
(бойлерна) площею 37,9 кв.м. м.Ужгород, вул.Декабристів,45, будівля 
котельні площею 107,6 кв.м.м.Ужгород, вул.Українська,81а, будівля котельні 
площею 64,8 кв.м. м.Ужгород, вул.Дворжака,58а,будівля бойлерної площею 
92,7 кв.м.  м.Ужгород, вул.Докучаєва,25а, будівля котельні площею 197,9 
кв.м. м.Ужгород, вул.Загорська,28б, будівля ЦТП площею 281,9 кв.м. 
м.Ужгород, вул.Маресьєва,9а, комплекс будівель площею 1644,1 кв.м. 
м.Ужгород, вул.Легоцького,64б, будівля ЦТП площею 34,5 кв.м. м.Ужгород, 
вул.Г.Артемовського,14а, будівля котельні площею 553,6 кв.м. м.Ужгород, 
вул.Артилерійська,6а, будівля котельні площею 420,6 кв.м. м.Ужгород, 
вул.Тельмана,2в. 
 
 
 
В.о. директора департаменту  
міського господарства                                   О.Костенчук 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           
                                                           Додаток 

                                                                              до рішення ___сесії 
                                                                                         міської ради VІ скликання 

                                                                                               від «__»______2014 р. №____ 
 

ПЕРЕЛІК ОБ`ЄКТІВ 
комунальної власності, які підлягають приватизації у 2014 році 

 
№ 
п/п 

Назва об`єкта Адреса Спосіб 
приватизації 

1 Будівля бойлерної 
загальною площею  
659,8 кв.м. 

м. Ужгород, вул. Сечені, 29а 
 

Аукціон 

2 Будівля бойлерної 
загальною площею  
224,0 кв.м. 

м. Ужгород,  
вул. Минайська, 3а 
 

Аукціон 

3 Комплекс будівель 
загальною площею 
1620,4 кв.м. 

м. Ужгород, вул. Тіхого, 13б 
 

Аукціон 

4 Підвальне приміщення 
(індивідуальний 
тепловий пункт) площею 
39,5 кв.м. 

м.Ужгород, пр.Свободи,7/26 Аукціон 

5 Вбудоване приміщення 
(бойлерна) площею 37,9 
кв.м. 

м.Ужгород, 
вул.Декабристів,45 

Аукціон 

6 Будівля котельні 
площею 107,6 кв.м. 

м.Ужгород, 
вул.Українська,81а 

Аукціон 

7 Будівля котельні 
площею 64,8 кв.м. 

м.Ужгород, 
вул.Дворжака,58а 

Аукціон 

8 Будівля бойлерної 
площею 92,7 кв.м.  

м.Ужгород, 
вул.Докучаєва,25а 

Аукціон 

9 Будівля котельні 
площею 197,9 кв.м. 

м.Ужгород, 
вул.Загорська,28б 

Аукціон 

10 Будівля ЦТП площею 
281,9 кв.м. 

м.Ужгород, 
вул.Маресьєва,9а  

Аукціон 

11 Комплекс будівель 
площею 1644,1 кв.м. 

м.Ужгород, 
вул.Легоцького,64б 

Аукціон 

12 Будівля ЦТП площею 
34,5 кв.м. 

м.Ужгород, 
вул.Г.Артемовського,14а 

Аукціон 

13 Будівля котельні 
площею 369,1 кв.м. 

м.Ужгород, вул.Благоєва, 3а Аукціон 

14 Будівля котельні 
площею 553,6 кв.м. 

м.Ужгород, 
вул.Артилерійська,6а 

Аукціон 

15 Будівля котельні 
площею 420,6 кв.м. 

м.Ужгород, вул.Тельмана,2в Аукціон 

 
 
Секретар ради                                                                                        В. Щадей 


