
Додаток 14 

Реєстр тристоронніх договорів оренди зали Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості «ПАДІЮН» 

 

№ Дата 
укладання 
договору/ 

номер 
договору 

Орендодавець/ 
підписант 

Балансоутримувач/підписант Орендар Майно, що передається в 
оренду 

Майно 
передається в 

оренду для 
проведення 

Ціна, 
грн (без 

ПДВ) 

1. №2 

22.03.2019 

КУ Управління спільною 
власністю територіальних 

громад» ЗОР в особі першого 
заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

Закарпатський обласний палац 
дитячої та юнацької творчості 
«ПАДІЮН» в особі директора 
Ганущиної Світлани Іванівни 

ФОП Шульга Віталій 
Петрович 

Глядацький зал, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, який 
розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Конкурсно-

концертна 
програма 

1800,00 

2. №3 

11.04.2019 

КУ Управління спільною 
власністю територіальних 

громад» ЗОР в особі першого 
заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

Закарпатський обласний палац 
дитячої та юнацької творчості 
«ПАДІЮН» в особі директора 
Ганущиної Світлани Іванівни 

ФОП Лагодін Д. М. Глядацький зал, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, який 
розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Концертно-

конкурсна 
програма 

1800,00 

3. №4 

19.04.2019 

КУ Управління спільною 
власністю територіальних 

громад» ЗОР в особі першого 
заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

Закарпатський обласний палац 
дитячої та юнацької творчості 
«ПАДІЮН» в особі директора 
Ганущиної Світлани Іванівни 

ГО «Фестивальна 
Україна» 

Глядацький зал, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, який 
розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Концертно-

конкурсна 
програма 

1800,00 

4. №5 

13.05.2019 

КУ Управління спільною 
власністю територіальних 

громад» ЗОР в особі першого 
заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

Закарпатський обласний палац 
дитячої та юнацької творчості 
«ПАДІЮН» в особі директора 
Ганущиної Світлани Іванівни 

ФОП Борнемісо Ніна 
Юріївна 

Глядацький зал, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, який 
розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Проведення 
конференції 

1800,00 

5. №6 

22.05.2019 

КУ Управління спільною 
власністю територіальних 

громад» ЗОР в особі першого 
заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

Закарпатський обласний палац 
дитячої та юнацької творчості 
«ПАДІЮН» в особі директора 
Ганущиної Світлани Іванівни 

Українська асоціація 
лікарів ветеринарної 

медицини дрібних тварин 
в особі Ушакової В. М. 

Глядацький зал, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, який 
розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Проведення 
заходу - конгресу 

4800,00 



6. №7 

04.11.2019 

КУ Управління спільною 
власністю територіальних 

громад» ЗОР в особі першого 
заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

Закарпатський обласний палац 
дитячої та юнацької творчості 
«ПАДІЮН» в особі директора 
Ганущиної Світлани Іванівни 

ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» 
в особі проректора Рогача 

О. А. 

Глядацький зал, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, який 
розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

Проведення 
щорічної 

конференції 
студентів 

філологічного 
факультету 

1950,00 

7. №8 

18.11.2019 

КУ Управління спільною 
власністю територіальних 

громад» ЗОР в особі першого 
заступника начальника 
управління Мішко Є.Є. 

Закарпатський обласний палац 
дитячої та юнацької творчості 
«ПАДІЮН» в особі директора 
Ганущиної Світлани Іванівни 

ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» 
в особі проректора Рогача 

О. А. 

Глядацький зал, гримерок, 
фойє, санвузлів та суміжних 

приміщень, який 
розташований на 1 та 2-му 

поверсі будівлі 

День факультету 
міжнародних 
економічних 

відносин 

1950,00 

 

 

Кількість трьохсторонніх 
договорів 

Сума нарахованої 
орендної плати, грн 

Підлягає сплаті до 
обласного бюджету, 
грн 

Сплачено до обласного 
бюджету, грн 

Заборгованість щодо 
перерахування до 
обласного бюджету, грн 

7 15900,00 7950,00 7950,00 - 
 

Начальник відділу орендних відносин                                                                                                                          Г.Чорна 


