
ПРОТОКОЛ №4 

 
засідання постійної комісії  

з питань житлово – комунального господарства, благоустрою, екології та 

комунальної власності 

 

від 22.01.2021 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Жганич Віктор Юрійович - голова комісії; 

Личов Сергій Миколайович – заступник голови комісії; 

Трускавецька Діана Ігорівна - секретар комісії;  

Азізян Ірина Леонідівна; 

Штефаньо Валентин Павлович;  

Борисенко Олександр Олександрович; 

Погорєлов Андрій Вікторович - члени комісії.  

ВІДСУТНІ:  

 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

 

 

 

Коціпак Віталій Олексійович; 

Шевчук Григорій Васильович. 

 

Полтавцева Тетяна – заступник директора 

департаменту міського господарства, начальник 

управління майном міста; 

Турянчик Олескандра – заступник директора 

департаменту міського господарства, начальник 

управління благоустрою; 

Присутні за бажанням: Голова ОСББ  "Прогрес 40" 

Сайкевич Г.М.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про виступ голови ОСББ "Прогрес 40" по Просп. Свободи, 40.  

2. Про розгляд листів 

3. Про розгляд переліку об’єктів Програми капітального ремонту 

житлового фонду у м. Ужгороді на 2021 рік №18 від 13.01.2021 р.  

4. Про розгляд переліку об’єктів Програми благоустрою міста Ужгорода на 

2018 – 2022 роки. /1 від 12.01.2021 р.  

  

1. Про виступ голови ОСББ "Прогрес 40" по Просп. Свободи, 40. 

 

ВИСТУПИЛА: Голова ОСББ проінформувала депутатів про вкрай аварійний 

стан покрівлі будинку, яка має складну багаторівневу архітектурну 

конструкцію, що ускладнює проведення ремонтних робіт та значно підвищує їх 

вартість. Наголосила, що мешканці готові зібрати кошти на співфінансування 

проведення робіт з капремонту.  



СЛУХАЛИ: Турянчик О. зазначила, що наявна стара ПКД потребує 

коригування, загальна сума станом на сьогодні орієнтовно становитиме 3 

млн.грн. Отже сума співфінансування 600 тис.грн.  

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати департаменту міського господарства вжити необхідних 

заходів щодо внесення об'єкту першочергово до Програми капітального 

ремонту житлового фонду у м. Ужгороді на 2021 рік.  

2. Рекомендувати заявнику внести відповідні зміни до статутних 

документів ОСББ щодо створення резервного фонду з метою збору 

відповідної суми коштів співфінансування. Про наявність відповідних 

коштів проінформувати депутатів та надати до міської ради  гарантійний 

лист про готовність співфінасування в розмірі 20 відсотків від 

кошторисної вартості робіт.  

3. Винести питання на розгляд постійної комісії з питань соціально – 

економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної 

та регуляторної політики для відповідного фінансування з внесенням 

відповідних доповнень та змін до Бюджету м. Ужгорода після надання 

заявником гарантійного листа та підтвердження наявності половини 

необхідної суми на рахунку ОСББ.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно"  

 

 

2. Про розгляд листів 

 

2.1 . Про лист департаменту міського господарства щодо внесення на 

законодавчому рівні змін до порядку передачі в оренду майна, що перебуває 

в комунальній власності №32.01-10/21 18.01.21.  

СЛУХАЛИ:  Полтавцева Т.В. доповіла про суть даного питання та роз'яснила 

депутатам, про ситуацію, що склалася внаслідок введення в дію нових норм 

Закону.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання. Доручити  

департаменту міського господарства підготувати на розгляд сесії 

відповідний проект рішення.  

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно"  

 

2.2. Про лист департаменту міського господарства щодо клопотання 

директора ЗОШ №20 - ліцею "Лідер" №32.01-10/21 20.01.21 про 

скасування рішення міської ради (щодо передачі в оренду приміщень по 

вул. Сільвая, 3).  



ВИРІШИЛИ: З метою всебічного та об'єктивного розгляду питання 

департаменту міського господарства  запросити на наступне засідання 

комісії директора ЗОШ №20 – ліцею "Лідер" та орендарів приміщень.  

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно"  

 

3. Про розгляд переліку об’єктів Програми капітального ремонту 

житлового фонду у м. Ужгороді на 2021 рік №18 від 13.01.2021 р.  

 

СЛУХАЛИ: Голова комісії запропонував колегам приступити до розгляду  

переліку об’єктів капітального ремонту житлового фонду, поданого 

департаментом міського господарства.  

СЛУХАЛИ: Члени комісії заслухали інформацію департаменту міського 

господарства про перелік об'єктів з капітального ремонту житлового фонду, які 

обстежені службою технагляду та потребують першочергового проведення 

ремонтних робіт.  

ВИРІШИЛИ:  

1. Визначити наступні об'єкти такими, що потребують проведення 

першочергових заходів з ремонту та перебувають у аварійному 

стані, а саме:  

- вул .Володимирська, 82; 

- пр. Свободи, 42; 

- вул. Венеліна Гуци, 4; 

- вул. Олександра Можайського, 24; 

- вул. Собранецька, 118; 

- вул. Собранецька, 124; 

- вул. Михайла - Салтикова Щедріна, 36;   

- вул. Академіка Корольова, 5.  

 

2. Рекомендувати департаменту міського господарства вжити 

необхідних заходів щодо внесення об'єктів першочергово до Програми 

благоустрою м. Ужгорода з наступним розглядом питаннь постійною 

комісією з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, 

оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики для відповідного 



фінансування з внесенням відповідних доповнень та змін до Бюджету м. 

Ужгорода.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

4. Про розгляд переліку об’єктів Програми благоустрою міста Ужгорода на 

2018 – 2022 роки. /1 від 12.01.2021 р. 

 

СЛУХАЛИ: Члени комісії приступити до розгляду переліку об’єктів 

капітального ремонту об'єктів благоустрою, поданого на розгляд 

департаментом міського господарства.  

СЛУХАЛИ: Члени комісії заслухали інформацію департаменту міського 

господарства про стан об'єктів благоустрою та загальну суму, необхідну для 

проведення ремонтних робіт.  

ВИРІШИЛИ:  

1. Визначити наступні об'єкти такими, що потребують проведення 

першочергових заходів з ремонту, а саме:  

- Облаштування дороги до притулку тварин «Барбос» в районі вул. 

Загорської; 

- Асфальтування доріжки на внутріквартальній території вул. Академіка 

Корольова, 11,13; 

- Петиція "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Погорєлова 

(відрізок шляху від вул. Заньковецької до вул. Капушанська)"; 

- Петиція "Капітальний ремонт покриття тротуару частини вулиці 

Августина Волошина в місті Ужгороді "; 

- Облаштування тротуарів в межах вул. Ф.Тихого- Одеська (ЗОШ №6); 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття та облаштування с-ми 

водовідведення по вул. Р. Шухевича;  

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Канальної; 

- Будівництво дитячого майданчика між будинками № 39 і №41 на вул. 

Декабристів; 

- Встановлення вул. освітлення в межах прибудинкових територій буд №74 

та №78 по вул. Михайла Грушевського; 

- Встановлення мереж зовнішнього освітлення та ремонту 

внутрішньоквартальної території будинку №44 по вул. Сурікова; 

- Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій по вул. Михайла 

Лермонтова, 5а, 9а; 

- Капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньоквартальної 

території по вул. Можайського, 18, 22, 24; 

- Заміна дорожніх знаків (КП "КШЕП"); 



- Капітальний ремонт колектору скиду очисних стічних вод КП 

"Водоканал м. Ужгорода"; 

- Ремонт площі Кирила і Мефодія; 

- Капітальний ремонт провулків Чопський та Весняний; 

- Капітальний ремонт вул. Жатковича; 

- Встановлення громадських вбиралень по м. Ужгороду; 

- Ремонт дороги, освітлення прибудинкової території вул. Василя 

Комендаря, 54; 

- Облаштування тротуару по вул. Грушевського: від вул. Минайської до 

вул. Заньковецької (або Капушанської); 

- Петиція" Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. 

Академіка Корольова у м. Ужгороді"; 

- Капремонт внутрішньоквартальної території по вул. Можайського, 22, 24;  

- Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Марії 

Заньковецької, 17;  

- Ремонт  каналізаційної мережі будинку № 14 по вул. Острівній.  

 

2. Рекомендувати департаменту міського господарства вжити 

необхідних заходів щодо внесення об'єктів першочергово до Програми 

благоустрою м. Ужгорода з наступним розглядом питань постійною 

комісією з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, 

оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики для відповідного 

фінансування з внесенням відповідних доповнень та змін до Бюджету м. 

Ужгорода.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

СЛУХАЛИ: Голова комісії оголосив перерву та запропонував продовжити 

розгляд переліків на наступному засіданні постійної комісії.  

 

 

Голова комісії        Віктор Жганич 

 

 

Секретар комісії                        Діана ТРУСКАВЕЦЬКА 


