
ПРОТОКОЛ №12 
засідання постійної комісії  

з питань житлово – комунального господарства, благоустрою, екології та 

комунальної власності 

 

від 27.05.2021 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

  

 

 

Жганич Віктор Юрійович - голова комісії; 

Личов Сергій Миколайович – заступник голови комісії; 

Штефаньо Валентин Павлович; 

Шевчук Григорій Васильович;  

Азізян Ірина Леонідівна;  

Коціпак Віталій Олексійович - члени комісії.   

ВІДСУТНІ:  

 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

 

 

 

Трускавецька Діана Ігорівна - секретар комісії;  

Борисенко Олександр Олександрович;   

Погорєлов Андрій Вікторович.  

Полтавцева Т.  – заступник директора департаменту 

міського господарства, начальник управління майном 

міста; 

Симйон Ю. – віце-канслер управління Мукачівської 

греко-католицької єпархії; 

Гливка М. – представник управління Мукачівської греко-

католицької єпархії; 

Чорній І., Козак В.  – депутати міськради виборчого 

округу №1.   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про  розгляд листа департаменту міського господарства щодо будівлі по 

вул. Дендеші, 143  №32.01-10/549 від  12.05.21.  

2. Про  лист департаменту міського господарства №32.01-10/538 від  

07.05.21.  

3.  Про розгляд листа ОСББ "Проспект 48" від 10.03.2021 р. (повторно). 

 

1. Про  розгляд листа департаменту міського господарства щодо будівлі по 

вул. Дендеші, 143  №32.01-10/549 від  12.05.21. 

СЛУХАЛИ: Депутата виборчого округу №1 Чорнія І., який наголосив, що  

запропоноване місце розташування такого роду об'єкту розміщувати на 

території, де поруч розташовані житлові будинки та є хоч і занедбаний, але все 

ж таки дитячий майданчик, без думки мешканців мікрорайону "Горяни" не є 

коректним, оскільки це може призвести до порушення їх спокою та створити 

деякі незручності. Необхідно врахувати такі складові як культура та безпека у 

даній справі. Отже, без проведення громадських слухань  вирішення питання 

передачі в оренду будівлі по вул. Дендеші, 143, не є можливим.   



СЛУХАЛИ: Шевчук Г. підтримав колегу  та зауважив, що ідея створення 

соціального центру та  харчування осіб без постійного місця проживання дуже 

хороша і потребує уваги, але необхідно віднайти інше місце, де б всі сторони 

були задоволені та не створювались конфліктні ситуації.  

Крім того, наголосив, що будівництво такого приміщення є дуже 

дороговартісним, оскільки вказана будівля у вкрай занедбаному, зруйнованому 

стані.  Запропонував заявникам відмовитись від ідеї створення соціального 

центру на вказаній території в мікрорайоні "Горяни" та віднайти інше 

альтернативне приміщення або земельну ділянку  для такого будівництва.  

ВИСТУПИЛИ: Симйон Ю., Гливка М. врахували думки депутатів та 

погодилися з  вищевикладеним.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у передачі в оренду будівлі по вул. 

Дендеші, 143. Заявникам спільно з департаментом міського господарства 

рекомендувати віднайти альтернативну будівлю або підходящу земельну 

ділянку для розміщення соціального центру.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" -  одноголосно 

 

2. Про лист департаменту міського господарства №32.01-10/538 від  

07.05.21.  

СЛУХАЛИ: Члени  комісії  ознайомились з переліком додаткових об'єктів, які 

пропонуються винести на розгляд комісії при внесенні змін до Програми 

капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгороді на 2021 рік.  

ВИРІШИЛИ: Повернутися до розгляду питання у разі перевиконання 

дохідної частини бюджету м. Ужгорода за підсумкам першого півріччя.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. Про розгляд листа ОСББ "Проспект 48" від 29.04.2021 р. (повторно).  

СЛУХАЛИ: Члени  комісії  ознайомились зі змістом листа щодо аварійного 

стану та необхідності проведення робіт з капремонту  (заміни вводу та 

розподільчих мереж водопроводу) в цокольному поверсі житлового будинку по 

просп. Свободи, 48 та ремонту аварійної покрівлі.  

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 

 

Голова комісії                                 Віктор ЖГАНИЧ  

 

 


