
ПРОТОКОЛ №10 
засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, ремонту житлового фонду, благоустрою 

міських шляхів та внутрішньо-квартальних територій 

 

від 15.05.2019 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ: 

 

 

          

         ВІДСУТНІ: 

Якубик Іван Іванович  - секретар комісії. 

Варцаба Сергій Васильович, 

Білонка Володимир Іванович,  

Чурило Михайло Михайлович - голова комісії. 

Пацкан Дмитро Сергійович – заступник голови комісії. 

Борисенко Олександр Олександрович– члени комісії. 
 

    ЗАПРОШЕНІ: Білак О.П. – заступник міського голови; 

Стричик О.Г. – начальник відділу дизайну міського 

середовища; 

Головей Н.В. – головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю та земельними ресурсами 

департаменту міського господарства;  

Геворкян Д.С. – директор КП АПБ.    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 Про розгляд листів  

1. (Повторно) Про лист департаменту міського господарства 24.04.19 №32.01-

10/905 щодо звернення Закарпатської обласної асоціації "Нова фармація 

Закарпаття" з проханням внести зміни до рішення XXXIV сесії міської ради VII 

скликання 28.02.19 №1455 "Про Методику розрахунку орендної плати за майно 

територіальної громади міста Ужгород, яке передається в оренду та пропозиції 

її розподілу".  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання.  Раніше 

прийняте рішення XXXIV сесії міської ради VII скликання 28.02.19 №1455 

"Про Методику розрахунку орендної плати за майно територіальної 

громади міста Ужгород, яке передається в оренду та пропозиції її 

розподілу" залишити без змін.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

2. (Повторно) Про лист департаменту міського господарства 12.04.2019 р. 

№32.01-12/811 щодо звернення депутата Якубика І.І. та парафії Покрова Святої 

Богородиці Мукачівської греко-католицької єпархії щодо передачі у власність 

релігійної громади культової споруди "Горянська Ротонда" по пров. 

Музейному, 6.  

СЛУХАЛИ: Заступник міського голови Білак О. доповів присутнім про те, що 

наразі тривають переговори з Закарпатською обласною державною 

адміністрацією щодо можливих шляхів вирішення даного питання.  



СЛУХАЛИ: Геворкян Д., Стричик О., Головей Н. наголосили, що "Горянська 

Ротонда" є пам'яткою архітектури національного значення та внесена до 

Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації 

відповідно до Закону України від 23.09.2008 р. №574-VI. Запропонували деякі 

можливі покрокові етапи вирішення питання.  

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства підготувати 

звернення до Закарпатської обласної державної адміністрації з пропозицією 

вжити необхідних заходів щодо оформлення права власності на культову 

споруду з подальшою передачею у користування релігійній громаді.  

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

 

Голова комісії                                                      М. Чурило  

 

 

 

Секретар комісії              І. ЯКУБИК 


