
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

Про надання згоди на прийняття 

у комунальну власність елементів благоустрою 

 

Відповідно до статей  30, 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  керуючись Законами України «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», 

розглянувши лист Благодійної організації «Благодійного фонду розвитку 

транскордонного співробітництва і спеціальних економічних зон» від 10.03.2020 № 

03/01,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність територіальної 

громади міста Ужгород елементи благоустрою загальною вартістю 263 112 грн., 

розташовані на території парку культури та відпочинку «Під замком», згідно з 

додатком. 

2. Благодійній організації «Благодійний фонд розвитку транскордонного 

співробітництва і спеціальних економічних зон» (І. Устич) передати у 

встановленому законодавством порядку, а: 

2.1.    Департаменту міського господарства (В. Бабидорич) прийняти та 

облікувати на балансі комплексну автобусну зупинку згідно з п. 1 додатку 

загальною вартістю 110 000 грн. 

2.2.    Комунальному підприємству «Парк культури та відпочинку «Під 

замком» (А. Ковальський) прийняти в господарське відання  об’єкти згідно з п. 2 – 

6 додатку загальною вартістю 153 112 грн. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

Міський голова                                                                     Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення ______ сесії 

міської ради VII  скликання 

__________ № ___________ 

 

 

Перелік елементів благоустрою 

 

№ 

п/п 

Найменування елементів 

благоустрою 

Кількість  Вартість,  

грн 

1. 

 

Комплексна автобусна зупинка 1  шт. 110000 110000 

2. Обладнання для доступу до інтернет 

мережі WI-FI, а саме: 

    

маршрутизатор FiberBox (CRS105-5S-

FB) 

1  шт. 2260 2260 

Wi-Fi точка MikroTik wAP ac 

(RBwAPG-5HacT2HnD) 

6  шт. 2550 15300 

комутатор Wi-Tek WI-PS105F PoE 2  шт. 1100 2200 

коробки живлення  3  шт. 500 1500 

волоконно-оптичний кабель BOK 8  м. 450 3600 

мідний кабель UTP 11  м. 400 4400 

3. Засоби озеленення, а саме:     

 саджанці дерев 25  шт. 2150 53750 

захисна сітка для саджанців 50  м.кв. 20 1000 

опора для саджанців дерев’яна 25  шт. 10 250 

добрива 125  кг. 30 3750 

4. Інформаційні матеріали, а саме:     

інформаційні стенди про проект 

«Збереження та промоція паркових зон 

міста Ужгород» 

 

3  

 

шт. 

 

1500 

 

4500 

картографічні матеріали на стенді 3  шт. 1200 3600 

промоційні буклети про проект 

«Збереження та промоція паркових зон 

міста Ужгород» 

 

1 200  

 

шт. 

 

10 

 

12000 

5. Лавиці 9  шт. 3778 34002 

6. Урни для сміття бетонні 11  шт. 1000 11000 

 

 

Секретар ради                                                                        Андріана СУШКО 


