
ПРОТОКОЛ №17 

 
засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, ремонту житлового фонду, благоустрою 

міських шляхів та внутрішньо-квартальних територій 

 

 

від 03.10.2019 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ: 

 

 

          

         ВІДСУТНІ: 

Чурило Михайло Михайлович - голова комісії; 

Якубик Іван Іванович  - секретар комісії; 

Варцаба Сергій Васильович, 

Білонка Володимир Іванович – члени комісії. 

Борисенко Олександр Олександрович 

Пацкан Дмитро Сергійович – заступник голови комісії. 

 

    ЗАПРОШЕНІ: Полтавцева Т.В. – начальник управління комунальною 

власністю та земельними ресурсами департаменту 

міського господарства.  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про лист департаменту міського господарства від 08.08.2019 № 32.01-

10/1804 щодо надання в довгострокову оренду на пільгових умовах 

приміщень для редакції газети «Ужгород». 

2. Про лист департаменту міського господарства від 19.082019 № до 01-

08/6/126 щодо встановлення ГО «Золотий скорпіон» пільгової орендної 

плати за використання приміщень ЗОШ № 20. 

3. Про лист департаменту міського господарства від 23.08.2019  № до 01-

08/6126 щодо надання пропозицій для вирішення питання, викладеного 

в електронній петиції «Повернення «Кінотеатру «Ужгород» місту!» 

4. Про звернення гр. Вукста О.С. від 09.08.2019 щодо ремонту 

дорожнього покриття по вул. Канальній. 

5. Про лист ОСББ «Марка Вовчка 19» щодо ремонту внутрішньо 

квартальної території по вул. М.Вовчка, 14. 

6. Про лист ОСББ «Сечені»  від 29.03.2019 щодо ремонту покрівлі в 

будинку № 35. 

7. Про лист департаменту міського господарства від 03.04.2019 № 32.01-

10/739 щодо передачі будівлі по вул. Собранецькій, 84 у спільну 

власність територіальних громад. 



8. Про лист ОСББ «Керченське – Ужгород» від 22.08.2019 № 2 щодо 

капітального ремонту внутрішньо квартальної території по вул. 

Керченська, 7 та 7а. 

9. Про лист ОСББ «Приютський 10» від 09.09.2019 щодо фінансування 

проведення ремонту покрівлі будинку. 

10.  Про лист гр. Ніщей М.В. від 13.05.2019 щодо ремонту частини даху по 

вул. Минайській, 32. 

11. Про лист мешканців будинків 3, 5 по вул. Палая щодо ремонту 

внутрішньо квартальної території. 

12.  Про лист БК «Добробут-2016» щодо сприяння у вирішенні питання 

обрізки дерев по вул. Гвардійській, 15/1. 

13. Про лист ОСББ «Добрянського-4» щодо сприяння у вирішенні питання 

обрізки дерев по вул. Добрянського,4 

 

1. СЛУХАЛИ: Чурило М.М. ознайомив присутніх із листом департаменту 

міського господарства від 08.08.2019 № 32.01-10/1804 щодо надання в 

довгострокову оренду на пільгових умовах приміщень для редакції 

газети «Ужгород». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати редакції газети «Ужгород» 

приміщення в довгострокову оренду на пільгових умовах. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Чурило М.М. ознайомив присутніх із листом департаменту 

міського господарства від 19.082019 № до 01-08/6/126 щодо 

встановлення ГО «Золотий скорпіон» пільгової орендної плати за 

використання приміщень ЗОШ № 20. 

ВИСТУПИЛИ: Полтавцева Т.В. відповіла на запитання присутніх, 

повідомила, що громадська організація займається східною боротьбою. 

 Білонка В.І. висловився проти надання зазначеної пільги. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підтримати клопотання  та надати 

приміщення на умовах пільгової орендної плати. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «проти» - 1. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

3. СЛУХАЛИ: Чурило М.М. ознайомив присутніх із листом департаменту 

міського господарства від 23.08.2019  № до 01-08/6126 щодо надання 



пропозицій для вирішення питання, викладеного в електронній петиції 

«Повернення «Кінотеатру «Ужгород» місту!» 

ВИСТУПИЛИ: Полтавцева Т.В. поінформувала  про відповідь від 

управління культури ОДА щодо інформації в часині переліку 

архітектури місцевого та національного значення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підтримати питання, викладене в 

електронній петиції. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2. 

  «утримались» - 2. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

4. СЛУХАЛИ: Чурило М.М. ознайомив присутніх із листом гр. Вукста 

О.С. від 09.08.2019 щодо ремонту дорожнього покриття по вул. 

Канальній. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту міського господарства 

включити об’єкт до першочергових заходів з капітального ремонту на 

2020 рік. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 1. 

  «утримався» - 3. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

5. СЛУХАЛИ: Чурило М.М. ознайомив присутніх із листом ОСББ 

«Марка Вовчка 19» щодо ремонту внутрішньо квартальної території по 

вул. М.Вовчка, 14. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити об’єкт до цільової програми та 

при наявності додаткових коштів у бюджеті міста передбачити 

необхідне фінансування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

  «проти» - 1. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

6. СЛУХАЛИ: Чурило М.М. ознайомив присутніх із листом ОСББ 

«Сечені»  від 29.03.2019 щодо ремонту покрівлі в будинку № 35. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати департаменту 

міського господарства включити об’єкт до Програми капітального 

ремонту житлового фонду на 2020 рік. 



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: Чурило М.М. ознайомив присутніх із листом департаменту 

міського господарства від 03.04.2019 № 32.01-10/739 щодо передачі 

будівлі по вул. Собранецькій, 84 у спільну власність територіальних 

громад. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику оформити орендні відносини. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: Чурило М.М. ознайомив присутніх із листом ОСББ 

«Керченське – Ужгород» від 22.08.2019 № 2 щодо капітального 

ремонту внутрішньо квартальної території по вул. Керченська, 7 та 7а. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підтримати клопотання та довиділити з 

бюджету міста необхідне фінансування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «утримались» - 4. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

9. СЛУХАЛИ: Чурило М.М. ознайомив присутніх із листом ОСББ 

«Приютський 10» від 09.09.2019 щодо фінансування проведення 

ремонту покрівлі будинку. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підтримати клопотання та включити 

об’єкт до першочергового фінансування з бюджету міста. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 2; 

  «утримались» - 2. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

10.  СЛУХАЛИ: Чурило М.М. ознайомив присутніх із листом Ніщей М.В. 

від 13.05.2019 щодо ремонту частини даху по вул. Минайській, 32. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати департаменту 

міського господарства включити об’єкт до цільової програми та 

передбачити в бюджеті міста необхідне фінансування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 



11.  СЛУХАЛИ: Чурило М.М. ознайомив присутніх із листом мешканців 

будинків 3, 5 по вул. Палая щодо ремонту внутрішньо квартальної 

території. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання та рекомендувати департаменту 

міського господарства включити об’єкт до цільової програми та 

передбачити в бюджеті міста необхідне фінансування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

12. СЛУХАЛИ: Чурило М.М. ознайомив присутніх із листом БК 

«Добробут-2016» щодо сприяння у вирішенні питання обрізки дерев по 

вул. Гвардійській, 15/1. 

ВИРІШИЛИ: У зв’язку із обмеженим фінансовим ресурсом 

відповідної цільової програми запропонувати заявнику здійснити 

обрізку дерев за власний рахунок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

13. СЛУХАЛИ: Чурило М.М. ознайомив присутніх із листом ОСББ 

«Добрянського-4» щодо сприяння у вирішенні питання обрізки дерев 

по вул. Добрянського,4. 

ВИРІШИЛИ: У зв’язку із обмеженим фінансовим ресурсом 

відповідної цільової програми запропонувати заявнику здійснити 

обрізку дерев за власний рахунок. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії      Михайло ЧУРИЛО 

 

 

Секретар комісії     Іван ЯКУБИК 


