
ПРОТОКОЛ №15 

 
засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, ремонту житлового фонду, благоустрою 

міських шляхів та внутрішньо-квартальних територій 

 

 

від 18.07.2019 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: Клєщева С. – начальник відділу управління комунальною 

власністю та земельними ресурсами управління майном 

міста департаменту міського господарства; 

Кенс О. – заступник директора департаменту фінансів та 

бюджетної політики; 

Машіка Е. – заступник начальника бюджетного відділу 

департаменту фінансів та бюджетної політики; 

Біксей А. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Турецька Я. – головний спеціаліст управління правового 

забезпечення.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. (проект №1636) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (пл. Дружби Народів,2) 

2.  (проект №1637) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (вул. Керченська, 7) 

3.  (проект №1638) Про внесення змін до рішення ХVІІ сесії міської ради 

VІІ скликання 16 листопада 2017 року № 865. (вул. Г. Свободи, 9б) 

4.  (проект №1639) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (пр. Свободи, 31) 

СЛУХАЛИ: Клєщева С. повторно представила проекти рішень, перенесені з 

розгляду 1-го пленарного засідання.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати пакетом до 

розгляду на сесії . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

 



5.  (проект №1640) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (вул. Волошина, 14-16) 

СЛУХАЛИ: Клєщева С. повторно представила проект рішення.  

ПРОПОЗИЦІЯ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати пакетом до 

розгляду на сесії . 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1 

"УТРИМАВСЯ" - 3  

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО  

 

6.  (проект №1641) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (вул. Загорська, 51) 

СЛУХАЛИ: Клєщева С. повторно представила проект рішення.  

ПРОПОЗИЦІЯ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати пакетом до 

розгляду на сесії . 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 0 

"УТРИМАВСЯ" - 4  

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО  

 

7.  (проект №1657 з доповненнями 1,2) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

8. (проект №1658 з доповненнями 1,2) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

9. (проект №1659 з доповненнями 1,2) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати пакетом до 

розгляду на сесії . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

10. (проект №1660 з доповненнями 1,2) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Депутат Варцаба С. зауважив колегам про те, що не буде брати 

участь у голосуванні з метою уникнення конфлікту інтересів.  

ПРОПОЗИЦІЯ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати пакетом до 

розгляду на сесії . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3 

"УТРИМАВСЯ" – 1 (Варцаба С.)  

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 

 

11.  (проект №1661 з доповненнями 1,2) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 



12. (проект №1662 з доповненнями 1,2) Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

13. (проект №1663 з доповненнями 1,2) Про поновлення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 

14. (проект №1664 з доповненнями 1,2) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

15. (проект №1665) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ФОП Гецко В.І., Штефко М.Й.) 

16. (проект №1666) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Грабар В.С.) 

17. (проект №1667) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Деяк Б.Т.) 

18.  (проект №1668) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Жук В.В.) 

19. (проект №1669) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Жук В.В.) 

20. (проект №1670) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Козуб М.А.) 

21. (проект №1671) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Кустрьо Д.І.) 

22. (проект №1672) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Маслянка І.І.) 

23. (проект №1673) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Петьовка С.С., Петьовка Г.В.) 

24.  (проект №1674) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Рішко С.Ю.) 

25.  (проект №1675) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Філіпова Г.Г., Куницький Д.В.) 

26.  (проект №1676) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ФОП Філіпова Г.Г.) 

27.  (проект №1677) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Шоля А.М.) 



28.  (проект №1678) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ "БІОМ".) 

29.  (проект №1679) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ "Вікнотех".) 

30.  (проект №1680) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ "Завод Конвектор") 

31.  (проект №1681) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ "Завод Конвектор") 

32. (проект №1682) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Ігнат В.М.) 

33.  (проект №1683) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр.Курах І.А., Курах Н.І., Жук Н.В.) 

34.  (проект №1684) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Компанія "М Файненс") 

35.  (проект №1685) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Покорба М.М.) 

36.  (проект №1686) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Покорба Г.В.)  

37.  (проект №1687) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

38. (проект №1688) Про впорядкування землекористування по вул. 

Олександра Довженка. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проекти рішень та рекомендувати пакетом до 

розгляду на сесії . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

 

39. (проект № 1689) Про зміни до Програми підготовки до продажу 

земельних ділянок на 201 -2020 роки.  

СЛУХАЛИ: Клєщева С. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  



40.  (проект № 1690) Про затвердження  Програми розвитку житлового 

фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які 

використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків 

сімейного типу у місті Ужгород на 2019 -2022 роки.   

СЛУХАЛИ: Клєщева С. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

 

41.  (проект №1691) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. (вул. Висока, 10) 

СЛУХАЛИ: Клєщева С. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

42.  (проект №1692) Про передачу об'єктів. (водопровід).  

СЛУХАЛИ: Клєщева С. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

43.  (проект №1693) Про  прийняття земельної ділянки в комунальну 

власність.  

СЛУХАЛИ: Клєщева С. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

44.  (проект №1694) Про  передачу комунального майна в оперативне 

управління. (дитяча музична школа №1)  

СЛУХАЛИ: Клєщева С. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

 

45.  ( проект №1695) Про  продовження договорів оренди. (Нацполіція)  

СЛУХАЛИ: Клєщева С. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії  з наступним критичним зауваженням: 

В першому абзаці пункту 1 виправити технічну помилку у зазначеній 

адресі: «пр. Свободи, 2». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



"ЗА" – одноголосно  

46.  (проект №1696) Про  демонтаж димової труби.   

СЛУХАЛИ: Клєщева С. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Відправити проект рішення на довивчення. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

 

47.  (проект №1697) Про затвердження Програми "Ужгород – місто, 

доступне для всіх" на 2020 -2024 роки.  

СЛУХАЛИ: Біксей А. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

48.  (проект №1698 з доповненням) Про зміни до бюджету міста Ужгород на 

2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Кенс О., Машіка Е. представили проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

49.  (проект №1699) Про здійснення місцевих запозичень до бюджету міста 

Ужгород у 2019 році. 

СЛУХАЛИ: Кенс О., Машіка Е. представили проект рішення. 

ПРОПОЗИЦІЯ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії . 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 1 

"УТРИМАВСЯ" – 1 

"ПРОТИ" – 2 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 

 

50.  (проект №1700) Про визнання рішення XXIII сесії міської ради VII 

скликання 15.05.2018 року №1110 таким, що втратило чинність. 

СЛУХАЛИ: Турецька Я.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

 

51.  (проект №1701) Про зміни та доповнення до рішення II сесії міської 

ради VII скликання 21.04.16 №205. (Регламент міськради). 

СЛУХАЛИ: Турецька Я.  представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



"ЗА" – одноголосно  

52.  (проект № 1702) Про зміни та доповнення до Програми розвитку 

транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів 

міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії . 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно  

 

Голова комісії  М. ЧУРИЛО 

 

 

Секретар комісії              І. ЯКУБИК 


