
ПРОТОКОЛ №10 

 
засідання постійної комісії  

з питань житлово – комунального господарства, благоустрою, екології та 

комунальної власності 

 

від 08.04.2021 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

  

 

 

 

Жганич Віктор Юрійович - голова комісії; 

Личов Сергій Миколайович – заступник голови комісії; 

Трускавецька Діана Ігорівна - секретар комісії;  

Штефаньо Валентин Павлович; 

Коціпак Віталій Олексійович; 

Погорєлов Андрій Вікторович.  
 

ВІДСУТНІ:  

 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

 

 

 

Шевчук Григорій Васильович.  

Борисенко Олександр Олександрович.   

Азізян Ірина Леонідівна - члени комісії.   

 

Головей Н.  – заступник, начальник управління майном 

міста; 

Яцків О. – заступник директора ДМГ. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про розгляд листа ОСББ "Проспект 48" від 10.03.2021 р.  

2. Про  розгляд листа департаменту міського господарства щодо будівлі по 

вул. Горянській, 6  №03-02/283 25.03.21.  

3. Про  розгляд листів департаменту міського господарства щодо 

доповнення до переліку об'єктів з капітального ремонту житлового фонду   

№32.01-10/281 25.03.21, 32.01-10/80 від 08.02.2021 р.  

4. Про  розгляд листа департаменту міського господарства щодо звернення 

ГО "Інваліди війни в Закарпатській області" та КНП "Закарпатська 

обласна клінічна стоматологічна поліклініка  №32.91-10/410 08.04.21.  

 

 

1. Про розгляд листа ОСББ "Проспект 48" від 10.03.2021 р. 

СЛУХАЛИ: Члени  комісії  ознайомились зі змістом листа щодо аварійного 

стану та  виготовлення пкд на проведення робіт з капремонту  (заміни вводу та 

розподільчих мереж водопроводу) в цокольному поверсі житлового будинку по 

просп. Свободи, 48 та ремонт аварійної покрівлі.  



ВИСТУПИЛИ: Яцків О.І. проінформувала депутатів про ситуацію з 

проведенням капітальних ремонтних робіт станом на сьогоднішній день.  

ВИРІШИЛИ: Доповнити перелік об'єктів, які потребують капітального 

ремонту вищевказаними об'єктами та повернутися до розгляду питання  у 

разі перевиконання дохідної частини бюджету м. Ужгорода за підсумкам 

першого півріччя.  

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" -  одноголосно 

 

2. Про  розгляд листа департаменту міського господарства щодо будівлі по 

вул. Горянській, 6  №03-02/283 25.03.21.  

СЛУХАЛИ: Члени комісії заслухали інформацію Головей Н. про ситуацію, що 

склалася навколо занедбаної  будівлі по вул. Горянській, 6 та її технічний стан.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати висновки робочої групи з перевірки умов 

технічного стану будівлі та рекомендувати департаменту міського 

господарства підготувати відповідний проект рішення на розгляд сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. Про  розгляд листів департаменту міського господарства щодо 

доповнення до переліку об'єктів з капітального ремонту житлового фонду   

№32.01-10/281 25.03.21, 32.01-10/80 від 08.02.2021 р.  

СЛУХАЛИ: Яцків О. доповіла  про суть питання.  

ВИРІШИЛИ: Повернутися до розгляду питання у разі перевиконання 

дохідної частини бюджету м. Ужгорода за підсумкам першого півріччя.  

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4. Про  розгляд листа департаменту міського господарства щодо звернення 

ГО "Інваліди війни в Закарпатській області" та КНП "Закарпатська 

обласна клінічна стоматологічна поліклініка  №32.91-10/410 08.04.21.  

СЛУХАЛИ: Головей Н.  доповіла  членам комісії про звернення  ГО "Інваліди 

війни в Закарпатській області" щодо надання в оренду нежитлового 

приміщення площею 201,4 кв.м. за адресою вул. Б. Хмельницького, 3 та 

звернення КНП "Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка" 

щодо оренди нежитлових приміщень площею 455,7 кв.м. по вул. Залізничній, 

4/22.  

ВИРІШИЛИ: Оскільки вказані нежитлові приміщення є економічно 

привабливими, передача в оренду яких може слугувати значними 

надходженнями до місцевого бюджету за рахунок орендної плати, 



рекомендувати віднести вказані об'єкти до "Переліку першого типу" та 

підготувати відповідні проекти рішень про передачу в оренду шляхом 

аукціону.  

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5 

"НЕ ГОЛОСУВАВ" -1  

 

 

 

Голова комісії                                 Віктор ЖГАНИЧ  

 

 

Секретар комісії                        Діана ТРУСКАВЕЦЬКА 

 


