
ПРОТОКОЛ №6 

 
засідання постійної комісії  

з питань житлово – комунального господарства, благоустрою, екології та 

комунальної власності 

 

від 05.02.2021 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Личов Сергій Миколайович – заступник голови комісії; 

Трускавецька Діана Ігорівна - секретар комісії;  

Азізян Ірина Леонідівна; 

Штефаньо Валентин Павлович;  

Борисенко Олександр Олександрович; 

Шевчук Григорій Васильович - члени комісії. 

 

ВІДСУТНІ:  

 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

 

 

 

Коціпак Віталій Олексійович; 

Погорєлов Андрій Вікторович; 

Жганич Віктор Юрійович - голова комісії.  

 

Борець  В. – заступник міського голови; 

Полтавцева Т.  – заступник директора департаменту 

міського господарства, начальник управління майном 

міста; 

Представник ОСББ "Генерала Свободи, 9"; 

Шимоняк І. - Керівник клубу "Золотий Скорпіон"; 

Керівник клубу "Тінай"; 

Комарницький М.Н. - Директор ЗОШ I-III ступенів №20 

Ліцей "Лідер".  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

I. Про розгляд листа 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). 

СЛУХАЛИ: Шимоняк І. доповів присутнім про діяльність спортивного клубу 

"Золотий скорпіон". Зауважив, що в спортивній секції займаються діти  

безкоштовно з різних шкіл, в тому числі й вихованці ліцею "Лідер". Крім того, 

серед членів клубу є й дорослі. Наголосив, що ремонт напівпідвальних 



приміщень, де здійснюються тренування, було проведено власними силами 

клубу.  

ВИСТУПИЛИ: Комарницький М.Н. роз'яснив депутатам ситуацію, що 

склалася та наголосив на тому, що з метою забезпечення надходжень для 

покращення матеріально-технічної бази ліцею необхідно замість пільгової 

ставки орендної плати за використання приміщень спортивним клубом перейти 

на платну основу на загальних підставах, оскільки крім дітей, які займаються 

безкоштовно, в клубі тренуються й дорослі спортсмени.  

ВИСТУПИЛИ: Борець В.П. підтримав ініціативу директора школи та 

запропонував керівництву клубу погодитись на умови платного користування 

приміщенням.  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т. зауважила, що наразі діють всеукраїнські 

карантинні обмеження внаслідок яких від орендної плати звільнені всі 

орендарі.   

ВИРІШИЛИ: Після завершення карантинних обмежень рекомендувати 

перейти з пільгової орендної плати на платну згідно з загальними 

ставками, затвердженими рішенням про методику розрахунку орендної 

плати. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" -  5  

"УТРИМАВСЯ" - 1 

(Шевчук Г.В. покинув засідання комісії) 

II.  Про виступ представника ОСББ Генерала Свободи, 9.  

СЛУХАЛИ: Члени комісії заслухали інформацію про аварійність покрівлі 

будинку.  

ВИРІШИЛИ:  

1. Визначити об'єкт "ремонт частини покрівлі будинку №9 по вул. 

Генерала Свободи" таким, що потребує проведення першочергових заходів 

з ремонту.  

2. Рекомендувати департаменту міського господарства вжити необхідних 

заходів щодо внесення об'єкту першочергово до Програми благоустрою м. 

Ужгорода з наступним розглядом питання 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 

 



 

III. Про об’єкт комунальної власності "Вбудовані нежитлові приміщення 

площею 69,1 кв.м. по пл. Корятовича, 33 (Викуп Філіпова Г.Г.)", який підлягає 

приватизації у 2021 році.  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. на доручення членів комісії ознайомила 

присутніх з усіма наявними документами, заявами, висновками, експертизами, 

проведеними на вказаному об'єкті.  

ВИРІШИЛИ: Провезти виїзне засідання постійної комісії.  

Департаменту міського господарства подати членам комісії інформацію 

про наявні судові справи та кримінальні провадження, по яких 

здійснюється досудове розслідування по об'єкту за адресою пл. 

Корятовича, 33.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Заступник голови комісії             Сергій ЛИЧОВ 

 

 

Секретар комісії                        Діана ТРУСКАВЕЦЬКА 


