
Доповнення  

до проекту рішення «Про зміни до рішення І сесії міської ради 

 VІI скликання 10.03.2016 року № 135» 

 

1. Доповнити проект рішення пунктами 2-3 наступного змісту: 

«2. Затвердити на 2016 рік перелік житлових будинків, в яких ОСББ 

приймають участь у проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду» та Ужгородської міської ради на 2016 рік у 

новій редакції згідно з додатком 2 (додається)». 

«3. Внести зміни в додаток 1 до рішення, а саме:  

- збільшити обсяг фінансування по капітальному ремонту покрівлі по 

вул.Маресьєва, 1а з бюджету міста на 120 тис.грн., співфінансування 

мешканців – на 13,3 тис.грн.; 

- передбачити обсяг фінансування по капітальному ремонту по заміні 

вікон в місцях загального користування житлового будинку по вул. 

Чорновола, 7 з бюджету міста на 155,250 тис.грн., співфінансування 

мешканців – на 17,250 тис.грн.; 

- збільшити обсяг фінансування по капітальному ремонту 

електрощитових, мереж електроосвітлення  будинку по вул. Чорновола, 

35 (ЖБК «Беркут») з бюджету міста на 52,250 тис.грн., співфінансування 

мешканців – на 2,750 тис.грн.»; 

- збільшити обсяг фінансування з бюджету міста по капітальному 

ремонту електрощитової, мереж електроосвітлення будинку по 

вул.Добролюбова, 6 (ОСББ «Добролюбова 6») на 2,0 тис.грн., зменшити 

співфінансування дольової участі ОСББ на 2,0 тис.грн.; 

- збільшити обсяг фінансування з бюджету міста на капітальний 

ремонт покрівлі   житлового   будинку по вул. Перемога, 157 (ЖБК 

«Восход») на 182,517 тис.грн., співфінансування населення – на 9,606 

тис.грн.  

 

2. Пункт 2 рішення вважати пунктом 4. 

 

 

но 

Міський голова       Б. Андріїв  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення ____ сесії міської ради 

VII  скликання                     

____________ № ______ 

П Е Р Е Л І К 

житлових будинків, в яких ОСББ приймають участь у Проекті 

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та 

Ужгородської міської ради на 2016 рік 

 
№ 

п.п. 

Адреса, назва ОСББ, 

рік забудови будинку 

Кошто-

рисна 

вартість 

проекту, 

грн. 

Фінансування, грн.  

Кошти 

ПРООН 

Кошти 

бюджету 

міста 

Спів-

фінансу-

вання 

ОСББ        

Капітальний ремонт покрівель житлових будинків 

1. вул. Ракоці, 16 

(ОСББ «Ракоці-16»), рік 

забудови – 1958) 

558302 177366 350224 29452 

2. вул. Капітульна, буд. 28 

(ОСББ «Замкове», рік 

забудови – 1958) 

404040 150810 224984 19800 

3. пр.Свободи, 28 

(ОСББ «Уж-Форт», 

рік забудови – 1962) 

731203 150810 526542 35650 

4. вул. Минайська, 8 

(ОСББ «Минайська 8»), 

рік забудови – 1980) 

      365270        150090 

    

    191025       17954    

5. вул.Минайська, 67 

(СББ «Наш Дім – 

Ужгород»),  

рік забудови -  922351 250000 626233 46118 

Капітальний ремонт покрівель житлових будинків та електромереж 

6. вул.Заньковецька, 15 

(ОСББ «Едельвейс-

Ужгород», рік забудови 

– 1974) 

      571073    
     202249 

    

    327761       27896    

7. вул.Баб’яка, 1,   (ОСББ 

«Старий Боздош»,  

рік забудови – 1978) 

      553553         175105 

    

    348663       27570    

8. вул. Лермонтова, 5а 

(ОСББ «Лермонтова, 

5а»), рік забудови -  

675000 

250000 

 

 

391250 

 
33750 

Капремонт покрівлі та заміна вікон і дверей в місцях загального користування  

.  вул.Грушевського, 47 

(ОСББ «Грушевського 

47», рік забудови – 1974) 

      244452         122226 

    

    108731       13495    

 Разом  1628656 3095413 251685 

 

Секретар ради       А. Сушко 


